نگاهی به جاذبههای
گردشگریتابستانی

قایقسواری در «گهر»

گردش در جاده چالوس کویر

سفر به گلزارهای بهشتی کرمان
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چرخ سختی« /کاش پای ماشین به بازار باز نشود!»
امرار معاش با ِ

31

برفروبی راههای عشایری در چله تابستان۱۵/محور پوشیده از برف است
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تاالبی که شالیزار شد /سند زیستگاه پرندگان در دست کشاورزان!
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ریزگردها پشت دروازه های خراسان رضوی /مهمان ناخوانده جنوب در شرق
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زنده شدن امیدها با دستیابی به فناوری استحصال آب های ژرف
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ساحلخواری «الکچری ها» و « سلبریتی ها»
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عرصه بر حیات وحش تنگ شده است /پرندگان مهاجر به فارس نمیآیند
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کمآبی زیر گوش پایتخت /یکمیلیون نفر در انتظار رفع مشکل آب هستند
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ماجرای طرحی که نگرانیها را برانگیخت  /سایه مرگ بر سر جاده چالوس
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مهاجرت درچهارمحال و بختیاری افزایش یافت /حاشیه نشینی  ۱۶هزار نفر
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نابودی نمادهای شهرتپهماهوری/جای پای تفرجگاهها ساختمان سبزمیشود

47

نفس گرم تابستان بر تن ارومیه /دلخوشیهای دریاچه تبخیر میشود

49

هزینه میلیاردی برای تولید بو و پشه/پساب یزد بیاستفاده ماند
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فرهنگ و هنـر ایران
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بـا تشـکر از :دبیران اسـتانی خبرگـزاری مهر
و سرپرسـتان  31اسـتان خبرگزاری مهر
شماره تماس43051190 :

پستالکترونیک:
Township@mehrnews.com

آدرس :ايــران ،تهــران ،خيابــان اســتاد نجــات
الهــي ،کوچــه بيمــه ،پــاک ۱۸
عالقمنــدان مــی تواننــد مقــاالت و مطالــب خــود را
بــرای مجلــه ایــران مهــر ارســال کننــد.

«مظلوم الله ها» راوی زندگی شهید بهشتی/خیانت منافقان مستند می شود

52

 ۱۲ساعت مطالعه میکردم /اهمیتی به امکانات آموزشی ما داده نمیشود

53

آرامش« ُم ُنند» زیر سایه خورشید /پرچم عشق بوسه باران شد

54

امامی که در کودکی به والیت رسید /علت ازدواج با دختر مأمون

56

جایی برای داشتن یک زیست هنری /تالش برای تولید کار ارزشی و دینی

57

خطبه عقدم را کنار مزار پدر خواندند /راه عاشورا ادامه دارد
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شمعهایی بر فراز زندگی دانشمند اصفهانی/موزه شیخبهایی ساخته می شود

60

طلبهای با گیوههای ورکشیده /فعال در تولید کفش با لباس روحانیت

62

نمایش ارادت به اهل بیت /عشق حسین (ع) دستمزد کارمان است
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چالش های جهانی شدن اصیل ترین بافت تاریخی خاورمیانه
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دستدرازی چین به اللجین /طرح جمعآوری کاالهای وارداتی فراموش نشود
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مصائب پایتخت پلهای تاریخی/راه طوالنی جهانی شدن و پایی که میلنگد
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افزایش اجاره مستأجران را ازتهران فراری داد/مهاجرت به شهرهای اطراف
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الزامات رونق دروازه اتصال به اروپا؛ پایانههای مرزی تقویت شوند

88

انتقاد پیمانکاران ساختمانی مناطق زلزلهزده وپاسخ رئیس ستادبازسازی

91

ساحل و بندر بوشهر فرصتی بزرگ برای کشور/نیازها شناسایی و تأمین شود

93

ظرفیتهای علمی«شتابگر ملی» در خاورمیانه

96

غول وثیقه تراژدی پُرتکرار پرونده های اشتغال /روند کند جذب تسهیالت

99

قطار ساحلعاج به ایستگاه سمنان رسید/روایت تجارت قومس با قاره سیاه

100

کشمشهای میلیون دالری؛ شهر خوشههای طالیی همچنان جلودار است

102

کلنگ بر زمین مانده پتروشیمی خراسان؛فرصت اشتغالزایی که هدر میرود

105

تصویــر ایــران

107

نظــاره برفــی کــه آب میشــود در اشــترانکوه و تونــل برفــی .طــراوت روزهــای گــرم
تابســتان در ائــل گلــی و کوهرنــگ و اردبیــل و حکایــت دریــای شــمال و قایــق ســواری
ماجــرای جاذبــه هــای تابســتانی اســت کــه گردشــگران را مــی خوانــد.
اینجــا «ایرانزمیــن» اســت ،از خــزر تاخلیــج همیشــه فــارس ،ماجــرای هامــون تــا ارومیــه،
حکایــت ارس تــا ارونــد ،روایــت البــرز و زاگــرس از دماونــد تــا دنــا و الونــد؛ بــا «مهــر»
همســفر شــوید تــا ایرانگــردی کنیــم.
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آبشاری بینظیر و دیدنی؛ جادوی «بیشه» طبیعت گردان را مسحور کرد

آبشــار بیشــه کــه بــرای خــود شــهرتی ملــی دســتوپا
کــرده یکــی از زیباتریــن آبشــارهای ایــران اســت کــه در
نزدیکــی روســتای بیشــه قــرار دارد ،آبشــاری بینظیــر
و دیدنــی کــه جــادوی آن طبیعــت گــردان را مســحور
کــرده اســت.
در اســتان لرســتان بیــش از  ۳۳رودخانــه دائمی جریــان دارد
کــه بــر اســاس حوضــه آبریــز بــه ســه دســته اصلــی تقســیم
میشــوند ،رودهــای حـوضـــه دز و رودهای حوضـــه کـــرخه
درمجمــوع  ۹۶درصـــد ســطح استـــان را دربـــر میگیرنــد
و رودهــای حوضــه مرکــزی کــه ســطح کوچکــی از
شــرقیترین قســمت اســتان را بــه خـــود اختصــاص دادهاند.
رودخانــه ســزار ،تیــره ،رودخانــه «بختیــاری»« ،ســرخاب»،
«کشــور»« ،ســبز»« ،چــم چیــت»« ،اســک» ،رودخانــه
الیگــودرز و ازنــا ازجملــه رودخانههــای حوضــه آبریــز دز
هســتند.
رودخانـه «سـیمره»« ،کشـکان»« ،کهمـان»« ،دره شـهر»،
خرمآبـاد و کرگانـه نیـز حوضـه آبریـز کرخـه را تشـکیل
میدهنـد.
ایــن در حالــی اســت کــه وجــود ایــن رودخانههــای بــزرگ و
پــر آب موجــب ایجــاد آبشــارهای منحصربهفــردی در مســیر
جریــان ایــن رودخانههــا در دل صخرههــای ایــن اســتان
شــده اســت.
در حـال حاضـر بالغ بـر  ۵۰آبشـار بـزرگ و کوچـک در پهنه
اسـتان لرسـتان وجود دارد که بخش عمدهای از این آبشـارها
در مسـیر رودخانههـای این اسـتان قـرار گرفتهاند.

بیشه زیباترین آبشار ایران
آبشــار بیشــه یکــی از آبشــارهای زیبــای اســتان لرســتان
و ایــران اســت .ایــن آبشــار در دل کوههــای زاگــرس
قرارگرفتــه اســت.
ایــن آبشــار در کنــار راهآهــن تهــران  -خوزســتان و در
نزدیکــی ایســتگاه «بیشــه» قرارگرفتــه و از ای ـنرو هرســاله
پذیــرای در ایــام مختلــف بهــار و تابســتان پذیــرای مســافران
زیــادی از جایجــای کشــورمان اســت.
آبشــار «بیشــه» بــا چش ـماندازی زیبــا یکــی از نادرتریــن و
زیباتریــن آبشــارهای اســتان لرســتان اســت ،ارتفــاع آبشــار
 ۴۸متــر تــا نقطــه برخــورد بــا زمیــن اســت و  ۱۰متــر نیــز
از آنجــا تــا وصــل شــدن بــه رودخانــه ســزار اســت و عــرض
تــاج آبشــار  ۲۰متــر اســت.
در بــاالی آبشــار ،روبــروی ایســتگاه چشــمههای پــر آب
متعــددی دیــده میشــود کــه از دل کــوه میجوشــند
و زمزمهکنــان از وســط ایســتگاه قطــار گذشــته و آبشــار
«بیشــه» را تشــکیل میدهنــد.
هــوای خنــک و بــا طــراوت ،سرســبزی و شــادابی کوههــای
بلنــد و دلنشــین «بیشــه» را بــه یــک منطقــه دیدنــی و
جــذاب بــرای گردشــگران تبدیــل کــرده اســت.
از شهرســتان دورود بهطــرف آبشــار مناطــق دیدنــی در کنــار
رودخانــه ســزار وجــود دارد کــه میتــوان بــه آبشــارهای
فصلــی و دائمــی ،آبشــارهای یخــی در زمســتان و درختــان
متنــوع اشــاره کــرد ،فاصلــه ایــن آبشــار دیدنــی تــا خرمآبــاد
نیــز از طریــق جــاده  ۶۴کیلومتــر اســت.

بیشه قطب گردشگری غرب کشور
علیاصغــر مونســان معــاون رئیسجمهــور و رئیــس
ســازمان میــراث فرهنگــی در بازدیــد از آبشــار «بیشــه»
اظهــار کــرد :ایــن مــکان بــا توجــه بــه گرمایــی کــه وجــود
دارد میتوانــد یکــی از مراکــز بســیار خــوب گردشــگری
باشــد.
وی اضافــه کــرد :امیدواریــم کــه بعــداز ایــن بازدیــد اعتبارات
الزم را در ایــن رابطــه مهیــا کنیــم تــا ایــن نقطــه بــه یــک
قطــب گردشــگری کشــور تبدیــل شــود.
معــاون رئیسجمهــور و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی،
ادامــه داد :در غــرب کشــور امکانــات بســیار خوبــی داریــم و
طبیعــت و مزیتهــای مناســبی وجــود دارد کــه یکــی از این
نقــاط همیــن آبشــار «بیشــه» اســت.
وی گفـت :بایـد امکانـات متناسـب با اینهمـه زیبایـی مهیا
شـود تـا مـردم بتوانند بهـره بیشـتری از ایـن مـکان ببرند.
مونســان خاطرنشــان کــرد :هــر مقــدار اعتبــار اســتانی کــه
در حــوزه گردشــگری فراهــم شــود مــا هــم در ســطح ملــی
کمــک خواهیــم کــرد؛ اگرچــه اعتقــاد داریــم بخشهــای
غیردولتــی نیــز حتم ـاً بایــد فعــال شــوند.
معــاون رئیسجمهــور و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی،
بیــان کــرد :در ایــن مــکان بــوم گــردی حتم ـاً بایــد فعــال
شــود و جوامــع محلــی مشــارکت داشــته باشــند.
طبیعت لرستان کمتر از شمال نیست
رئیس سـازمان میـراث فرهنگی با تأکید بـر اینکه چیز خوبی
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نیسـت کـه مـا تعطیلـی بـه وجـود میآیـد هفـت تا هشـت
سـاعت مـردم در ترافیـک به سـمت شـمال کشـور میروند،
گفـت :اگرچـه آنجا بسـیار مناطق زیبایـی دارد ،امـا طبیعتی
کـه در غرب کشـور وجـود دارد کـم ازآنجا نیسـت.
مونســان گفــت :هــم در معرفــی جاذبههــا و هــم ایجــاد
زیرســاختهای مناســب در غــرب کشــور ک ـمکاری صــورت
گرفتــه اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه یکــی از جاذبههــای جــدی لرســتان
آبشــار «بیشــه» و همچنیــن راهآهــن بــوده کــه در ایــن
منطقــه وجــود دارد ،گفــت :تــاش خواهــد شــد تــا قطارهای
گردشــگری کــه در چنــد نقطــه کشــور فعالشــده ،یکــی از
مقاصــد آنهــا بــه ســمت لرســتان باشــد.
لرستان دارای باالترین ظرفیت در حوزه طبیعتگردی
محمــد محــب خدایــی معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی
کشــور در ســخنانی بــا بیــان اینکــه لرســتان در حــوزه
طبیعتگــردی باالتریــن ظرفیــت را دارد ،اظهــار داشــت:
بهطــور کامــل میتــوان چهارفصــل را در لرســتان تجربــه
کــرد.
وی در ادامــه ســخنان خــود بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن امــر
یــک موضــوع مهــم اســت ،گفــت :ظرفیتهایــی کــه در
لرســتان وجــود دارد مــا را بــه ســمت ایجــاد «اکــو کمــپ»
هــا در ایــن اســتان ترغیــب میکنــد.
معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری کشــور ،بیــان داشــت :در حــال حاضــر بــا توجــه
بــه تســهیالت ویــژه اشــتغال روســتایی کــه پیشبینیشــده
ســرمایهگذاران کشــور و همچنیــن اســتان میتواننــد بــا
حداقــل ســرمایهگذاری از ایــن تســهیالت بــا بهــره  ۶درصــد
بهرهمنــد شــوند و ایــن فضاهــا را ایجــاد کننــد.
محــب خدایــی تصریــح کــرد :در ایــن راســتا بایــد بحــث
توســعه «اکــو کمــپ» هــا در اســتان در دســتور کار قــرار
گیــرد ،چراکــه اکثــر عالقهمنــدان فعــال ایــن حــوزه کــه
درآمــد ارزی باالیــی نیــز در ایــن زمینــه دارنــد بــه حــوزه
طبیعتگــردی و گردشــگری توریســم توجــه جــدی
دارنــد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه پیشبینــی تســهیالت ویــژه
بــرای توســعه زیرســاختهای گردشــگری ،بیــان داشــت :در
زمینــه جــذب گردشــگر نیــز بایــد فعــاالن حــوزه آژانسهــا
از همــه ظرفیتهــای کشــور در جهــت جــذب گردشــگران
بیشــتر بهطــرف اســتان بهرهمنــد شــوند.
طالبیــان معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور بــا تأکید
بــر اینکــه مــا در طبیعتگــردی اســتانداردهای خــاص خــود
را داریــم ،گفــت :متأســفانه در خیلــی از مناطــق گردشــگری
بــا ایــن موضــوع مواجــه هســتیم کــه الگوهایــی را انتخــاب
میکننــد کــه از اصالــت محیطــی خــود خــارج میشــوند.
 ۵۰آبشار و دریاچه میزبان طبیعت گردان
ســید امیــن قاســمی هــم بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان
لرســتان دارای جاذبههــای طبیعــی و تاریخــی غنــی در
کشــور اســت ،اظهــار داشــت :امــروز لرســتان بــه یکــی از
مقاصــد گردشــگری کشــور تبدیــل شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه همــه  ۱۱شــهر لرســتان میزبــان
گردشــگرانی هســتند کــه بــرای دیــدن جاذبههــای تاریخــی
و طبیعــی بــه ایــن شــهرها ســفرکردهاند ،تصریــح کــرد:
لرســتان بــا آثــار تاریخــی ویــژه و  ۵۰آبشــار و دریاچــه
طبیعــی میزبــان گردشــگران اســت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
لرســتان بــا اشــاره بــه اینکــه لرســتان مقصــد اســتانهای
گرمســیری در حــوزه گردشــگری شــده اســت؛ بــر لــزوم
ایجــاد ظرفیتهــا و تجهیــزات گردشــگری در اســتان تأکیــد
کــرد.
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مشکالت زیرساختی در آبشارهای خرمآباد
اســد عبدالهــی فرمانــدار خرمآبــاد هــم بــا بیــان اینکــه
بیشــترین جاذبههــای گردشــگری ،تاریخــی و طبیعــی
اســتان در شهرســتان خرمآبــاد قــرار دارد ،اظهــار
داشــت :چهــار آبشــار معــروف خرمآبــاد دارای مشــکالت
زیرســاختی فراوانــی هســتند و برخــی از آبشــارها نیــز هنــوز
شناختهشــده نیســتند.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از معروفتریــن آبشــارهای
خرمآبــاد ،آبشــار «بیشــه» اســت ،گفــت :متأســفانه ایــن
آبشــار بــا مشــکالت عدیــدهای مواجــه اســت ،حــدود ۱۴
مشــکل فقــط در ایــن آبشــار داریــم.
فرمانــدار خرمآبــاد بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن آبشــار
متولــی خاصــی نــدارد ،گفــت :برخــی بــدون توجــه بــه
عالئــم هشــداری در ایــن آبشــار شــنا میکننــد و غــرق
میشــوند.
عبدالهــی همچنیــن عــدم تعمیــر و نگهــداری راه دسترســی
را یکــی دیگــر از مشــکالت منطقه آبشــار «بیشــه» برشــمرد
و گفــت :راه و شهرســازی ایــن طــرح را نیمـهکاره رهــا کــرده
اســت و ایــن در حالــی اســت کــه بنا بــود ایــن راه دسترســی
را اصــاح کنــد.
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وی بــا اشــاره بــه عــدم نظــارت بــر پارکینــگ ایــن آبشــار
و همچنیــن عــدم ســاماندهی ســرویسهای بهداشــتی
آن ،گفــت :همچنیــن حمــل زبالــه منطقــه گردشــگری
آبشــار «بیشــه» از دیگــر مشــکالت ایــن منطقــه محســوب
میشــود.
فرمانــدار خرمآبــاد همچنیــن بــر ضــرورت تأمیــن امنیــت
ایــن منطقــه گردشــگری تأکیــد کــرد و افــزود :آبشــارهای
«هفتچشــمه»« ،وارک»« ،نوژیــان» و  ...متولــی ندارنــد.
عبدالهــی گفــت :یکــی از اصلیتریــن مشــکالت مــا در
حــوزه راه شهرســتان جــاده خرمآبــاد بــه سپیددشــت اســت
کــه در برخــی روزهــا میــزان تــردد در آن حــدود  ۳هــزار
خــودرو اســت.
وی افــزود :ایــن مســیر  ۵۰کیلومتــر مســیر مشــترک بــا
جــاده آبشــار «بیشــه» کــه یکــی از گردشــگرپذیرترین
محورهــای اســتان اســت دارد و ضــرورت دارد کــه عملیــات
بهســازی در آن انجــام شــود.
بنابرایــن گــزارش ،خرمآبــاد ،ایــن ســرزمین زیباییهــای
خیالانگیــز چــون تکــهای از بهشــت نــاب ایرانزمیــن
خــوان پربرکــت خــود را گســترانده و قــدوم طبیعــت گــردان
را انتظــار میکشــد.
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شهرســتان دزفــول بــه برکــت وجــود رودخانــه دز ،از جاذبــه
هــای گردشــگری طبیعــی متعــددی برخــوردار اســت تــا
در فصــل تابســتان پذیــرای گردشــگران بــرای تجربــه یــک
ســفر هیجــان انگیــز باشــد  .
خوزســتان یکــی از گــرم تریــن اســتان هــای کشــور اســت
و هــر ســال فصــل تابســتان کــه فــرا مــی رســد ،گرمــا
بــه کابوســی بــرای مــردم ایــن اســتان تبدیــل مــی شــود.
بــه ویــژه اینکــه بنــا بــر وضعیــت جــوی ،گرمــای هــوا در
هرتابســتان نســبت بــه تابســتان قبلــی افزایــش مــی یابــد
بــه گونــه ای کــه ایــن گرمــا از ابتــدای بهــار خــود را نشــان
مــی دهــد و اکنــون نیــز کــه ایــن اســتان در مــاه نخســت
فصــل تابســتان بــه ســر مــی بــرد هــر روز گرمــای هــوای
شــهرهایش ،بــه تیتــر یــک رســانه هــای کشــور تبدیــل مــی
شــود و شــرجی هــای مــدام و گرمــای خرماپــزان مــردم را
کالفــه کــرده اســت .
در ایــن میــان امــا در شــمال ایــن اســتان یعنــی در
شهرســتان دزفــول ،عبــور رودخانــه دز از وســط ایــن شــهر،
تفریحــگاه هــای متنوعــی بــرای فصــول گــرم ســال فراهــم
کــرده کــه آن را از ســایر شــهرهای ایــن اســتان متمایــز مــی
کنــد بــه گونــه ای کــه درایــن شــرایط ،وجودتفریحــگاه های
آبــی و تابســتانی دزفــول بــه یــک دلگرمــی بــرای مــردم
تبدیــل شــده اســت .جاذبــه هــای تابســتانه گردشــگری
دزفــول همچنیــن موجــب شــده کــه بــا وجــود امتنــاع
مســافران و گردشــگران بــرای حضــور در مناطق گرمســیردر
فصــل تابســتان ،بهانــه و امتیــاز خوبــی بــرای حضــور
گردشــگران نســبت بــه ســایر شــهرهای اســتان باشــد کــه
ایــن امــر بــه ســبب عبــور رودخانــه دز از وســط ایــن شــهر
بــوده کــه فرصــت ایجــاد تفریحــگاه هــای متنوعــی بــرای
روزهــای گــرم ســال فراهــم کــرده و دزفــول را بــه یکــی
از مقاصــد گردشــگری مهــم ایرانــی تبدیــل کــرده و باعــث
جــذب عالقمنــدان بــه طبیعــت و تفریحــات تابســتانه بــه
ســمت دزفــول شــده اســت.
بـه طـور کلـی شهرسـتان دزفـول جاذبـه هـای متنـوع
گردشـگری زیـادی بـرای چرخـش صنعـت گردشـگری
در چهـار فصـل سـال دارد امـا در فصـل تابسـتان کـه هوای
خوزسـتان به صـورت خاصی گرم می شـود ،جاذبـه های این
فصـل در دزفـول جـذاب تـر از سـایر فصـول سـال اسـت.
درایــن گــزارش ســعی شــده تــا چندجاذبــه گردشــگری
دزفــول ویــژه فصــل گرمــا معرفــی شــوند.
لذت شنا در آبی زالل و مطبوع
منطقــه گردشــگری چــال کنــدی یکــی از مناطــق طبیعــی

دیدنــی زیبــا و بکــر شهرســتان دزفــول اســت کــه در ۱۸
کیلومتــری شــمال شــهر دزفــول در محــور دزفول -شــهیون
و هفــت کیلومتــر بعــد از پــادگان قــدس واقــع شــده اســت.
ســاختار زمیــن شناســی منطقــه چــال کنــدی از ســازند
کنگلومــرا ( َک َمــر) اســت کــه ویژگــی رســوبات آبرفتــی و
کوهپای ـهای زاگرســی حاصــل از فرســایش ارتفاعــات را دارد
ضمــن اینکــه چــال کنــدی از مناطــق نســبتا بکــر و کمتــر
دســت خــورده رود زالل دز اســت.
بــرای رفتــن به منطقــه چــال کنــدی دو مســیر وجــود دارد،
یــک مســیر زمینــی بــا اســتفاده از ماشــین و پیــاده روی و
مســیردوم نیــز از طریــق رودخانــه (قایــق ســواری) اســت.
بــرای رفتــن بــه چــال کنــدی زمــان پیــادهروی بعــد از
آخریــن مســیر ماشــین رو ،حــدود  ۴۵دقیقــه اســت .بــرای
رســیدن تــا کنــار رود بایــد از دیوارههــا و صخرههــا عبــور
کــرد تابــه ایــن مــکان زیبــا رســید.
بعــد از  ۱۰دقیقــه پیــاده روی ،مســیر حرکــت حالــت
کوهپیمایــی بــه خــود مــی گیــرد و آمادگــی بدنــی در حــد
متوســط را طلــب میکنــد کــه پیشــنهاد کارســاز این اســت
کــه بــه جــای اســتفاده از ماشــین و طــی کــردن مســیر
بــا پــای پیــاده و عبــور از صخــره هــای پــر پیــچ و خــم،
گردشــگران بــرای رســیدن بــه چــال کنــدی و تجربــه لــذت
قایــق رانــی از پــارک دولــت دزفــول و اســتفاده از قایــق ایــن
مســیر را طــی کننــد.
چــال کنــدی در همــه ماههــای ســال دیدنــی اســت
امــا بــه دلیــل امــکان اســتفاده از تفریحاتــی چــون شــنا،
قایقســواری و ماهیگیــری یکــی از تفریحگاههــای مهــم
و اصلــی در ماههــای گــرم دزفــول بــه شــمار مــیرود و
بهتریــن زمــان اســتفاده از طبیعــت چــال کنــدی کــه نمــای
زیبایــی از رودخانــه دز را بــه نمایــش مــی گــذارد ،ابتــدای
خــرداد تــا اواســط مهرمــاه اســت.
منطقــه ای کــه نیزارهــا ،علفزارهــا ،بیشــهزارها ،صخــره
هــا و آب عمیــق و زالل آن روح هــر گردشــگری را جــا 
مــی دهــد .در چــال کنــدی گونههــای گیاهــی و جانــوری
زیــادی وجــود دارد کــه عــاوه بــر جنبههــای گردشــگری،
از نظــر محیــط زیســتی نیــز دارای ارزش زیــادی هســتند.
ضمــن اینکــه جنــس خــاص زمیــن و دیوارههــای منطقــه،
امــکان ســنگ نــوردی را نیــز بــرای گروههــای کوهنــوردی و
عالقهمنــدان فراهــم میکنــد.
دره ارواح جاذبه ای شگفت انگیز
دره کــول خرســون دزفــول ملقــب بــه دره ارواح یکــی از
جاذبــه هــای طبیعــی پرطرفــدار در شهرســتان دزفــول

اســت .ایــن دره شــگفت انگیــز در  ۲۵کیلومتــری شــمال
شــهردزفول و در بخــش شــهیون قــرار دارد .بــرای رفتــن بــه
ایــن دره دو مســیر وجــود دارد .مســیر اول در جــاده شــهیون
نرســیده بــه روســتای بیشــه بــزان اســت کــه بایــد مســیری
در حــدود یــک و نیــم ســاعت را پیــاده از جــاده اصلــی طــی
کــرد تــا بــه بخــش اصلــی دره رســید و مســیر دوم نیــز در
جــاده  شــهیون نرســیده بــه دریاچــه اســت کــه بایــد از
روســتای اســام آبــاد و منطقــه کنارســتان عبــور کــرد و
چیــزی حــدود یــک ســاعت را پیمــود.
کــول خرســون یکــی از جاذبــه هــای شــگفت انگیــز مــاه
هــای گــرم ســال اســت و در فصــل گــرم تابســتان کــه دمای
دزفــول تــا  ۵۰درجــه مــی رســد ،درون ایــن دره مــی توانیــد
دمــای زیــر  ۲۰درجــه را تجربــه کنیــد.
جوشــیدن چشــمه هــای دیــواره ای ایــن دره آن را بــه یــک
دره شــگرف تبدیــل کــرده اســت .ایــن دره دارای آب دائمــی
اســت کــه در کــف آن روان بــوده همچنیــن وجــود آبچــکان،
بیشــه زار ،نیــزار و انــواع روییدنــی هــای خــاص منطقــه،
گــردش در آن را لــذت بخــش مــی کنــد.
کــول در زبــان محلــی بــه معنــی دره اســت .در مســیر ایــن
دره درختــان متنوعــی از انــار گرفتــه تــا کنــار (ســدر) و
حتــی نخــل مشــاهده مــی شــود کــه محــل رویــش و تنــوع
ایــن درختــان بــر جذابیــت و خــاص بــودن کــول خرســون
مــی افزایــد .بــا گــذر از پســتی و بلنــدی هــای  مالیمــی وارد
تنگــه زیبــای کــول خرســون مــی شــوید.
دهانــه تنگــه مملــو از بــرگ های زیبــای پرسیاوشــان اســت.
با برداشــتن هــر قدم جلــوه هــای زیبــا و متفاوتــی روبرویتان
نمایــان مــی شــود و مــی تــوان ســاعت هــا در طــول مســیر
روی شــن هــای کــف دره پیــاده روی کــرد .گاه تنگــه آنقــدر
باریــک مــی شــود کــه فقــط امــکان عبــور یــک نفــر را دارد
و در برخــی قســمت هــا محوطــه وســیعی پیــش روی شــما
بــاز مــی شــود .دیــواره هــای دو طــرف گاهــی در بــاالی ســر
بــه هــم مــی رســند و گاه فقــط روزنــه باریکــی دیــده مــی
شــود.
کــول خرســون بــرای برنامــه یــک روزه و در فصــل تابســتان
مناســب اســت امــا در صــورت برنامــه ریــزی و اطــاع از
شــرایط در ســایر مــاه هــای ســال نیــز مــی تــوان بــه آن
ســفر کــرد .بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز دقــت کــرد بــه علــت
طبیعــت بکــر منطقــه و مســیر خــاص آن بــرای رفتــن و
لــذت از فضــای کــول خرســون بهتــر اســت بــا گــروه هــای
طبیعــت گــردی محلــی و یــا حداقــل بــا همراهــی یکــی از
راهنمایــان هیئــت کوهنــوردی شهرســتان دزفــول وارد آن
شــد.
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طبیعتی بکر و زیبا
دره توبیــرون دزفــول نیــز یکــی از دیدنــی هــای طبیعــی بکر
و شــگفت انگیــز شهرســتان دزفــول در فصــل هــای گــرم
ســال اســت .دره توبیــرون در فاصلــه حــدود  ۲۰کیلومتــری
از شــهر در مســیری چنــد کیلومتــری در بخــش سردشــت
قبــل از رســیدن بــه منطقــه تنگــه ســرا در شــمال دزفــول
واقــع اســت.
دیوارههــای رفیــع آن بــا ارتفــاع بلنــد کــه گاه تــا بیــش
از یکصــد متــر مــی رســد و انبــوه درختــان انگــور ،انجیــر
وحشــی ،بــرگ هــای سیاوشــان ،آبشــارها و آب  چــکان  هــا
جلــوه بســیار زیبایــی بــه ایــن دره  هــا داده اســت که چشــم
هــر بیننــده  ای را محــو تماشــای خــود مــی  ســازد.
ایــن دره حاصــل هــزاران ســال فرســایش آبــی حاصــل از
بارندگــی هــای فصلــی درحــوزه هــای باالتر و ســرازیر شــدن
تنــد آبهــا در کــوه و تپــه هســتند بــه نحــوی کــه در فصــول
خشــک عمــق زیــاد دره ماننــد یــک زهکــش عمــل کــرده و
آب ســفره هــای زیــر زمینــی را جمــع کــرده و آب در کــف
دره جــاری مــی شــود ،بــه گونــه ای کــه در بعضــی قســمت
هــا از دیــواره و کــف دره آب زالل تــراوش مــی کنــد.
بــا وجــود گرمــای بــاالی  ۵۰درجــه دزفــول در ایــن دره
بــاد خنــک آرامــش خاصــی را بــه میهمانــان داده و دمــای
آن تــا  ۲۵درجــه و کمتــر نیــز مــی
رســد .دره توبیــرون دزفــول یکــی از
جاذبــه هــای مــاه هــای گــرم ســال در
اســتان خوزســتان اســت کــه در کنــار
جاذبــه هــای ســاحلی ،مکمــل دیدنــی
هــای شهرســتان دزفــول اســت .وجــود
چنیــن دره هایــی بهانــه ای بــرای
رونــق صنعــت گردشــگری در همــه
ســال در شهرســتان دزفــول اســت.
بهتریــن زمــان بــرای رفتــن بــه ایــن
دره از اردیبهشــت مــاه تــا شــهریور
مــاه بــوده و بــه دلیــل بکــر بــودن و
مســیر خــاص آن بهتــر اســت بــه
همــراه تورهــای طبیعــت گــردی و یــا
گــروه هــای کوهنــوردی محلــی از آن
دیــدن کــرد.
حفره هایی غارمانند و دست کند
از جاذبــه هــای گردشــگری بــی نظیــر ایــران ،کــت هــای
دزفــول هســتند کــه در شــمال اســتان خوزســتان و شــهر
دزفــول در کنــار رود دز قــرار دارنــد .کــت هــا حفــره هــای
غــار ماننــدی هســتند کــه در کنــار ســاحل رود دز حفــر
شــده انــد و در بیــن مــردم دزفــول بــه کــت ( )katمشــهور
هســتند.
کتهــای دزفــول در دل صخرههــای کنــار رودخانــه کــه
از جنــس ســنگ کانگرومــرا تشــکیل شــدهاند ،حفــر مــی
شــوند .دیــواره کتهــا ارتفاعــی بیــن دو تــا چهــار متــر
داشــته و ســقف آنهــا بــه وســیله ســنگهای ریــز و درشــت
کــه بــه شــکل طبیعــی زمیــن میباشــند ،تزئیــن شــدهاند.
مســاحت کتهــا بســته بــه امــکان توســعه و کاربــرد آنهــا
از پنــج مترمربــع شــروع شــده و تــا بیــش از ۱۰۰مترمربــع
نیــز حفــر میشــوند .در گذشــته کــه وســایل خنــک کننــده
ماننــد امــروز وجــود نداشــت مــردم دزفــول بــرای فــرار
از گرمــای هــوا در تابســتان و هــم چنیــن اســتفاده از آب
رودخانــه دز ،شــنا کــردن در آن و لــذت بــردن از محیــط،
ایــن فضاهــا را در صخرههــای مجــاور رودخانــه دز ایجــاد
کــرده و بــه آنهــا پنــاه میبردنــد.
امــروزه نیــز کــت هــا همچنــان محبوبیــت خــود را حفــظ
کــرده و بــه محلــی تفریحــی بــا کارکــرد گردشــگری تبدیــل
شــدهاند .گردشــگران بســیاری از شــهرهای مختلــف در
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روزهــای گــرم ســال بــه شــهر دزفــول آمــده و ســاعاتی از
شــبانهروز را درون ایــن کتهــا ودر کنــار ســاحل زیبــای رود
دز میگذراننــد.
شــبیه بــودن فضــای درون کــت هــا بــه غــار و نزدیکــی بــه
رود موجــب مــی شــود ،اقامــت در ایــن کــت هــا در طــول
گرمــای روز بــرای مــردم بــدون اســتفاده از هیــچ گونــه
وســایل برقــی و خنــک کننــده و بــرای فــرار از زندگــی
ماشــینی ،دلپذیــر و لــذت بخــش باشــد.
عــاوه بــر آن در محلهایــی کــه عمــق رود مناســب اســت
بــا رعایــت نــکات ایمنــی ( اســتفاده از جلیقــه و یــا آشــنایی
مناســب بــا فنــون شــنا و قســمت هــای بــا شــدت جریــان
مناســب آب) شــنا در رودخانــه تفریحــی بســیار لــذت بخش
اســت .همچنیــن مجــاورت بــا رود دز فرصــت اســتفاده از
قایــق ســواری و انــواع ورزش هــای آبــی دیگــر نظیــر جــت
اســکی ،ماهــی گیــری و … را فراهــم مــی آورد.
در طــول مســیر رودخانــه دز کــت هــای زیــادی وجــود
بــه صــورت دســت کنــد وجــود دارد کــه تعــداد کــت هــا
بــه بیــش از  ۸۰۰کــت مــی رســد کــه بــه تدریــج در دل
حاشــیه ی رود دز حفــر شــده انــد .بــا توجــه بــه آب و هــوای
شهرســتان دزفــول ،کــت هــا از اردیبهشــت مــاه تــا مهرمــاه
مــی توانــد پذیــرای گردشــگران و عالقمندان باشــند .بــا این

از فضــای آرامــش بخــش ســاحل دز را فراهــم آورده اســت.
در فصــول بهار و تابســتان گردشــگران بســیاری از شــهرهای
مختلــف خوزســتان بــه علــی کلــه میآینــد تــا از فضــای
خنــک و زیبــای آن اســتفاده کننــد بــه گونــه ای کــه ایــن
بوســتان ســاحلی در تمــام خوزســتان از محبوبیــت ویــژه
ای برخــوردار اســت و شــب هــای تابســتان همــواره میزبــان
شــمار بســیار زیــاد گردشــگران از شــهر و اســتان هــای
مجــاور اســت.
بـرای امنیت بیشـتر گردشـگران از این مجموعه پایـگاه امداد
سـاحلی و غریـق نجـات نیـز در سـال  ۱۳۹۲احداث شـده و
گروههـای امـداد و نجـات در این پارک مسـتقر هسـتند.
از دیگــر جذابیتهــای ایــن پــارک ســاحلی ،منظــره زیبــای
ســد تنظیمــی دز اســت کــه بــه صــورت زیبایــی نورپــردازی
شــده و نســیم خنکــی از ســر ریــز دریچههــای آن ،هــوای
علــی کلــه را مطبوعتــر میکنــد .فضــای ســبز وســیع کنــار
ســاحل بــه همــراه وســایل بــازی و تفریحــی متنوعــی کــه
دارد مکمــل زیبایــی بــرای رود دز شــده و ســبب شــده عالوه
بــر ماههــای گــرم ســال ،در ســایر ایــام نیــز محلــی بــرای
تفریــح مــردم باشــد .بــه خاطــر مســیر مناســب ســاحل،
بســیاری از مــردم دزفــول در صبــح بــه ورزش عمومــی در
ایــن محــل میپردازنــد.
عــاوه بــر علــی کلــه ،پــارک زیبــا و
ســاحلی رعنــا واقــع در ســاحل غربــی
رودخانــه دز بیــن پــل باســتانی و
پــل جدیــد ،بوســتان ســاحلی دولــت
واقــع در شــمال شــهر و باالتــر از ســد
تنظیمــی ،پــارک ســاحلی دووه واقــع در
جــاده ســاحلی و کنار پــل جدیــد ،پارک
ســاحلی ولیعصــر پایین تــر از پــل قدیم،
پــارک جنگلــی اللــه واقــع در شــمال
شــهر و باالتــر از کــوی زیباشــهر و پارک
و شــهربازی بعثــت جنــب بیمارســتان
بــزرگ دزفــول از جملــه بوســتان هــای
ســاحلی و مــکان هــای تفریحــی و
محبــوب دزفــول بــه شــمار مــی رونــد
کــه در فصــل گرمــا بهتریــن پیشــنهاد
بــرای شــنا و آب تنــی  ،قایــق ســواری
و گــذران اوقــات هســتند.

همــه در ســایر مــاه هــای ســال نیــز مــی تــوان از ایــن جاذبه
خــاص و ارزشــمند اســتفاده کــرد.

تابستانی هیجان انگیز در دزفول
عبــور رود دز از شــهر دزفــول ،مجموعــه کم نظیــری از جاذبه
هــا را بــه وجــود آورده اســت کــه بــرای ســایق مختلــف
جــذاب بــوده و گردشــگران را شــگفت زده مــی کند .درســال
هــای اخیــر تــاش شــده تــا صنعــت گردشــگری دزفــول به
یــک صنعــت پایــدار تبدیــل شــود .در همیــن راســتا توجــه
آژانــس هــای مســافرتی دزفول بــه برگــزاری تورهــای متعدد
گردشــگری در مناطــق طبیعــی و هیجــان انگیــز دزفــول بــه
خصــوص مناطــق ذکــر شــده در گــزارش در چندســال اخیر
رشدچشــمگیری داشــته اســت.
در راســتای تحقــق گردشــگری ســبز و اســتفاده بهینــه
از منابــع گردشــگری خــدادادی در ایــن شهرســتان بــا
همــکاری انجمــن هــای مــردم نهــاد و حمایــت هــای
فرمانــداری ،شــهرداری و اداره محیــط زیســت دزفــول
بــرای دومیــن ســال متوالــی جشــنواره فرهنگــی  -محیــط
زیســتی و گردشــگری « ۱۰۰روز بــا رود دز» برقــرار شــده تــا
بــا همفکــری و اجــرای برنامــه هــای مختلــف آســیب هــای
صنعــت گردشــگری دزفــول بــه خصــوص در فصل تابســتان
بــه حداقــل برســد و ظرفیــت هــای اجتماعــی و فرهنــگ
شــهروندی در ایــن شهرســتان ارتقــا یابــد تــا گردشــگران بــا
حضــور در دزفــول یــک تابســتان پرهیجان  ،ســالم و پرشــور
را تجربــه کننــد.

محبوب ترین بوستان ساحلی خوزستان
رود دز از میــان شــهر دزفــول عبــور میکنــد و ایــن امــر
ســبب شــده در ســاحل آن پارکهــای ســاحلی متنــوع
و جذابــی در شــهر دزفــول احــداث شــود کــه یکــی از
محبوبتریــن آنهــا ،تفریحــگاه ســاحلی دز معــروف بــه
«علــی کلــه» اســت.
تفریحــگاه ســاحلی دز در پائیــن دســت ســد تنظیمــی دز
و شــمال شــهر دزفــول واقــع شــده و مســاحت ایــن پــارک
 ۱۵۵هــزار مترمربــع بــوده کــه از ایــن مســاحت  ۴۲هــزار و
 ۸۰۰متــر مربــع آن بــه فضــای ســبز اختصــاص یافته اســت.
در محــدوده ایــن تفریحــگاه ساحلســازی مناســبی صــورت
گرفتــه و کانالــی بــه طــول کل پــارک در کنــار محلهــای
نشــیمن ایجــاد شــده کــه ضمــن متبوعتــر کــردن فضــای
آن ،فرصــت شــنا بــرای افــراد نــا آشــنا بــا فــن شــنا را نیــز
فراهــم کــرده اســت.
بــرای آســایش و راحتــی گردشــگران در ایــن مجموعــه،
شــهرداری دزفــول صفههایــی ســر پوشــیده احــداث کــرده
اســت .آب زالل و فضــای فرحبخــش علــی کلــه بــه خصــوص
در فصــول گــرم ســال فرصتــی مغتنم بــرای شــنا و اســتفاده
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استراحتی دلپذیر در ییالق های اطراف مشهد /پذیرایی با غذاهای محلی
دره هــای ییالقــی اطــراف مشــهد بــه دلیــل دارا بــودن
رودخانــه هــای دائمــی و بــاغ هــای میــوه و آب و هــوای
معتــدل مــورد توجــه گردشــگران اســت کــه در کنــار زیارت
بــارگاه منــور رضــوی در ایــن مناطــق حضــور مــی یابنــد.
فصــل تابســتان فرصــت مناســبی بــرای گشــت و گــذار در
طبیعــت و ســرزدن بــه مــکان هایــی اســت کــه بــه دلیــل
جاذبــه هــای طبیعــی و داشــتن هــوای مطبــوع مــی توانــد
لحظــات مفرحــی را بــرای خانــواد هــا ایجــاد کنــد.
دره هــای ییالقــی اطــراف مشــهد از جملــه همیــن مــکان
هــا هســتند کــه بــه دلیــل دارا بــودن رودخانــه هــای دائمــی
و بــاغ هــای میــوه و آب و هــوای معتــدل همــه روزه پذیــرای
مســافرانی از شــهرهای مختلــف کشــور هســتند کــه در کنار
زیــارت بــارگاه منــور رضــوی ســاعاتی را بــه تفریــح و گردش
در ایــن مناطــق مــی گذراننــد.
غذاهــای ســنتی ییالقــات مشــهد از جملــه شیشــلیک ،انواع
آش هــای محلــی ،لبنیات و نــان تنــوری در کنــار محصوالت
باقــی فــرآوری شــده از جملــه انــواع لواشــک هــا و ترشــی ها
مــورد توجــه و عالقــه گردشــگران در این مناطــق قــرار دارد.
دهکده ییالقی شاندیز
شــهر ییالقــی شــاندیز بدلیــل قرارگرفتــن در دامنههــای
شــمالی سلســله ارتفاعــات بینالــود و برخــورداری از آب
و هــوای معتــدل ،آب فــراوان و باغهــای وســیع و مناظــر
طبیعــی و دیدنــی یکــی از مقاصــد گردشــگری مســافران
مشــهد بــوده اســت .سراســر جنــوب ایــن شــهر ارتفاعــات
بینالــود خراســان واقــع اســت ،کــه قلــه شــیرباد در زشــک
شــاندیز نیــز مرتفعتریــن نقطــه اســتان بــه شــمار م ـیرود.
آب وهــوای شــهر شــاندیز معتــدل میباشــد و بــا توجــه
بــه طبیعــت سرســبز ،پوشــش گیاهــی ،درختــان انبــوه و
متراکــم ،رودخانــه ،ارتفاعــات جنوبــی و غربــی شــهر ،دارای
تابســتانهایی خنــک و زمســتان هایــی بســیار ســرد
اســت .میانگیــن دمــای ســاالنه ایــن منطقــه نیــز  ۲۵درجــه
میباشــد و از جاذبــه هــای گردشــگری مشــهد محســوب
میشــود.
مهمتریــن محصــول تولیــدی باغــی در ایــن شــهر گیــاس
اســت .پوســت و محصــوالت پوســتی ســوغات معــروف و ناب
ایــن شــهر اســت و کلیــه محصــوالت پوســتی ماننــد :کــت،

کاله و  ...از شــهر شــاندیز بــه دیگــر شــهرهای ایــران ارســال
میگــردد .غــذای معــروف شــاندیز ،شیشــلیک اســت کــه
از شــش تکــه گوشــت گوســفند بــا روش پخــت مخصــوص
تهیــه میشــود و شــهرت جهانــی داشــته و در بســیاری از
نقــاط ایــران و جهــان رســتوران هایــی بــا نــام ایــن شــهر
زیبــا وجــود دارد کــه بــه عرضــه غــذای لذیذشیشــلیک
شــاندیز م ـی پردازنــد.
منطقهی ییالقی طرقبه
ییــاق طرقبــه بــا وســعت  ۱۶۰۰کیلومترمربــع  در امتــداد
درهی بســیار بــا صفایــی واقــع شــده و از نظــر زمینشناســی
از بخشهــای دشــت ،پــای کــوه و کوهســتانی شــکل گرفتــه
اســت .طرقبــه دارای آب و هــوای ســرد و خشــک با تابســتان 
هایــی خنــک و مطبــوع میباشــد کــه بدلیــل بــاال بــودن
ارتفــاع آن ،میــزان بارندگــی ایــن منطقــه نســبت بــه شــهر
مشــهد بیشــتر اســت .از مهمتریــن صنایــع دســتی منطقــه
عــاوه بــر بافتههــا و ســاختههای بومــی ،ســبدبافی اســت

کــه بــه ســبب توریســتی بــودن طرقبــه ،بــازار ایــن تولیدات
از موقعیــت مطلوبــی برخــوردار اســت .صنایع ظریــف حصیر
بافــی ،در میــان گردشــگرانی کــه بــه ایــن منطقــه از مشــهد
ســفر میکننــد ،جایــگاه ویــژهای دارد .عــاوه بــر آن پــرورش
گل و گیــاه نیــز از مشــاغل فعــال طرقبــه اســت.
همچنیــن در دامنـه شــمالی رشــته کوههــای بینالــود واقــع
در غــرب و جنوبغربــی شهرســتان مشــهد ،دره هــای باصفــا
و سرســبزی وجــود دارد .دره هــای زیبــای مایــان ،دهبــار و
جاغــرق در طرقبــه بــا باغهــای میــوه فــراوان از جملــه ایــن
درههــای سرســبز میباشــد.
دره مایــان شــامل روســتاهای ازغــد ،مایــان علیــا ،مایــان
ســفلی و حصــار میباشــد کــه اراضــی کشــاورزی و باغــات
آن از آب رودخانــه مایــان آبیــاری میشــود .دره دهبــار
شــامل روســتاهای دهبــار و کالتــه آهــن بــوده و زمینهــای
آن را رودخانــه دهبــار ســیراب میکنــد.
دره جاغــرق شــامل روســتاهای جاغــرق ،عنبــران ،طرقــدر و
شــهر طرقبــه اســت کــه از جریــان رودخانــه جاغــرق بهــره
میبرنــد .همــه روســتاهای مذکــور در فهرســت جاهــای
دیدنــی اطــراف مشــهد قــرار دارنــد و در تمامــی ایــام ســال
بــه ویــژه در فصــول بهــار و تابســتان جمعیــت فراوانــی از
گردشــگران و دوســتداران محیــط زیســت را بــه ســوی خــود
فــرا میخواننــد.
روستای زشک
روســتای زشــک بــه دلیــل دارا بــودن چشــم اندازهــای
بســیار زیبــا ،آب و هــوای معتــدل و نیــز باغهــای سرســبز
میــوه بــه عنــوان یکــی از بهتریــن مناطــق ییالقــی شــهر
مشــهد شــناخته میشــود .بــه علــت وجــود چشــمه
ســارهای متعــدد در ایــن منطقــه ،آب کافــی بــرای کاشــت
انــواع محصــوالت باغــی موجــود میباشــد .گیــاس،
ســیب ،گالبــی ،زردآلــو ،گــردو ،آلــو قرمــز و هلــو از جملــه
محصــوالت باغــی روســتای زشــک میباشــند .عــاوه بــر
میوههــای ایــن روســتا ،میتــوان بــه نــان هــای محلــی کــه
در زشــک پخــت مــی شــود نیــز اشــاره کــرد کــه طرفــداران
بســیاری داشــته و باعــث ورود گردشــگران زیــادی بــه ایــن
روســتا  مــی شــود .بخشهــای خدماتــی بســیاری ماننــد
رســتوران و چایخانههــای ســنتی نیــز در ایــن منطقــه بــرای
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مناظــر کوهســتانی و باغــات میــوه بــا درههــای سرســبز
اســت کــه بــه رغــم وجــود ایــن مواهــب طبیعــی ،از جملــه
بنــد گلســتان ،کــه از زیباتریــن جاهــای دیدنــی اطــراف
مشــهد اســت ،وجــود آســتان مقدســه امــامزادگان یاســر و
ناصــر بــه اهمیــت گردشــگری آن افــزوده اســت.

رفــاه حــال گردشــگران و مســافران گرامــی دایر شــده اســت.
روستای ییالقی خادر
از دیگــر جاهــای دیدنــی اطــراف مشــهد میتــوان بــه
روســتای خــادر کــه در یــک کیلومتــری شــاندیز ،در درون
درهای زیبــا بــه وســعت هــزار هکتــار قــرار گرفتــه و بافــت
آن نیــز از چندیــن دره کوچــک و بــزرگ شــکل گرفتــه
اســت ،اشــاره کــرد .دشــتی ناهمــوار در ارتفاعــات منطقــه،
در گذشــته محــل رویــش گیاهــان دارویــی بــوده اســت.
اراضــی خــادر بــا وضعیتــی منحصــر بـه فــرد در حــد فاصــل
دو رودخانــه شــاندیز و نغنــدر قــرار گرفتهانــد .ارتفاعــات
ایــن منطقــه مناســب بــرای کوهپیمایــی خانوادههــا اســت
و وجــود قنــات و اســتخر در بخــش غربــی آن موســوم بــه
سرچشــمه ،محــل اتــراق مناســبی بــرای گردشــگران بوجود
آورده اســت.
روستای ابرده
روســتای ابــرده واقــع در  ۲۵کیلومتــری شــمال غربــی
شــهر طرقبــه ،میــان درهای اســت و پیرامــون آن را
ارتفاعــات در برگرفتــه اســت .تنهــا رودخانــهای کــه از

آن مــی گــذرد ،جریــان آبــی زشــک میباشــد .مــردم
ایــن روســتای ییالقــی بیشــتر بــه امــر زراعــت ،باغــداری
یــا دامــداری اشــتغال دارنــد .آب و هــوای ایــن ناحیــه،
معتــدل کوهســتانی اســت .ایــن منطقــه بــه دلیــل وجــود
کوههــای مســتعد در فصــل زمســتان بــه پیســت اســکی
بــرای عالقهمنــدان بــه ایــن ورزش تبدیــل میشــود و
گروههــای ورزشــی بســیاری از گردشــگران در ایــن
فصــل بــرای بهــره بــردن از طبیعــت برفــی ایــن ناحیــه بــه
ایــن منطقــه میآینــد.
ایــن روســتای خــوش آب و هــوا کــه از جاهــای دیدنــی
اطــراف مشــهد میباشــد ،در مســیر رودخانــه زشــک
واقــع شــده و بــا مناظــر چشــمنواز و دلانگیــز همــواره
پذیــرای گردشــگران و زائــران میباشــد .باغــات فــراوان
حاشــیه رودخانــه ،فضــای خاصــی را بــرای ایــن منطقــه
ایجــاد نمودهانــد .ایــن مــکان در محــور گردشــگری
مشهد-شــاندیز واقــع بــوده و فاصلــه آن تــا شــهر شــاندیز
 ۴کیلومتــر اســت.
روستایگلستان
روســتای گلســتان واقــع در  ۵کیلومتــری مشــهد ،دارای

روستای جاغرق
ایــن منطقــه ییالقــی در فاصلــه حــدود  ۷کیلومتــری جنوب
باختــری طرقبــه واقــع شــده و امتــداد آن بــه مناطــق دیگــر
از جملــه عنبــران ،طرقــدر ،کردینــه ،تغــاره و شــاندیز محدود
میشــود .آب و هــوای ایــن منطقــه معتــدل کوهســتانی
اســت کــه وجــود باغــات میــوه و ارتفاعــات و درههــای
پوشــیده از گیــاه و چش ـم اندازهــای زیبــا جذابیــت خاصــی
بــه ایــن دره ییالقــی بخشــیده اســت .روســتای جاغــرق
عــاوه بــر رودخانــه فصلــی دارای چندیــن رشــته قنــات و
یــک چشــمه و آبشــار هــای متعدد اســت کــه در حاشــیه آن
رســتوران هایــی بــرای اســتراحت گردشــگران ایجــاد شــده
اســت .ارتفــاع ایــن منطقــه از ســطح دریــا  ۱۵۰۰متــر م ـی 
باشــد و بلنــدی هــای آن مناســب صعــود بــرای تی ـم هــای
کوهنــوردی اســت.
ماسوله خراسان
کنــگ یکــی از مناطــق ییالقــی و روســتایی طرقبــه و از
جاهــای دیدنــی اطــراف مشــهد اســت کــه بــه دلیــل نــوع
اســتقرار ســکونتگاههای آن بــر روی کوهپایــه ،شــبیه
بــه ماســوله میباشــد .ایــن روســتا در دامنههــای شــمال
شــرقی ارتفاعــات بینالــود ،در ارتفــاع  ۱۸۰۰متــری از ســطح
دریــا واقــع شــده اســت .ایــن منطقــه در  ۱۶کیلومتــری
طرقبــه قــرار دارد و بــه دلیــل وجــود بلندیهــای چشـمنواز،
همــواره مــورد توجــه عالقهمنــدان و گردشــگران اســت.
پوشــش گیاهــی دره مجــاور بــه ایــن مــکان زیبایــی خاصــی
بخشــیده و بیشــتر باغاتــی کــه در زمینهــای شــیبدار ایــن
روســتا ایجــاد شــده بــا رودخانههــا و چشمهســارها ســیراب
میشــوند .وجــود خانههــای پلکانــی از ویژگیهــای ایــن
روســتای کوهپای ـهای اســت.
دره اجنه
دره اجنــه در کوهســتان اخلمــد اســت .کوهســتان اخلمد در
منتهــی الیه شــمالی رشــته کــوه بینالــود و در نزدیکی شــهر
چنــاران قــرار دارد .راه رســیدن بــه روســتای اخلمــد ،یــک
راه آســفالته اســت کــه  ۱۰کیلومتــر طــول دارد و از کیلومتــر
پنــج جــاده چنــاران بــه قوچــان منشــعب میشــود .از
روســتا ،تــا آبشــار اصلــی اخلمــد ،حــدود  ۲کیلومتــر راه
اســت کــه یــک مســیر همــوار ســنگفرش اســت.
اخلمــد عــاوه بــر آبشــار اصلــی ،چنــد آبشــار دیگــر هــم
دارد کــه در باالدســت دره قــرار دارد .همچنیــن عــاوه
بــر دره اصلــی (پلنــگ دره) چندیــن دره فرعــی دارد کــه
هــر کدامشــان زیبایــی منحصــر بــه فــردی دارنــد .یکــی
از ایــن درههــا ،دره اجنــه اســت کــه تقریب ـاً دو کیلومتــر،
باالتــر از آبشــار اصلــی قــرار گرفتــه اســت .ایــن دره بــا
دیوارههــای بلنــدی احاطــه شــده و فضــا وهــم انگیــزی
دارد .آبــی کــه از ارتفاعــات باالدســت دره اجنــه جــاری
میشــود ،در مســیری باریــک و عمیــق و پــس از ســاختن
چنــد آبشــار پلکانــی ،بــه دره اصلــی اخلمــد (پلنــگ دره)
میریــزد.
راه رســیدن بــه دره اجنــه هــم یــک مســیر پاکــوب اســت
کــه از ارتفاعــات مقابــل آبشــار اصلــی شــروع میشــود
و بــا عبــور از بــاالی پلنــگ دره ،بــه دره اجنــه وارد
میشــود .مســیر دیگــر رســیدن بــه ایــن دره ،مســیر
آبشــار دره اجنــه اســت کــه صعــود از آن ،بــه تجهیــزات و
آمادگــی بدنــی ،نیــاز دارد.
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جاذبههایجذابییالقایالمدرتابستان/از«غاربهشت»تا«میشخاص»
فصــل تابســتان بــا گرمــای آزاردهنــده را میتــوان بــا ســفر
بــه جاذبههــای ییالقــی ایــام ازجملــه غــار بهشــت ،منطقــه
میشــخاص بــا باغــات فــراوان ،خــوران ایــوان و ...بــه خوشــی
ســپری کــرد.
«طبیعتگــردی» بهعنــوان شــاخص گردشــگری ایــام
شــناخته میشــود ،عــروس زاگــرس بــا داشــتن جاذبههــای
منحصربهفــرد در فصــل تابســتان میتوانــد روزهــای بســیار
خوبــی را بــرای گردشــگران رقــم بزنــد.
باغــات فــراوان ،درههــای ییالقــی ،منطقــه خــوران ایــوان،
غــار بهشــت یــا زینــه گان در مهــران و ...همــه حکایــت از
ســرزمینی دارد کــه بهعنــوان نگیــن گردشــگری غــرب
کشــور شــناخته میشــود.
وجــود بیــش از  ۶۴۰هــزار هکتــار جنــگل انبــوه و نیمــه
انبــوه ،دشــتهای سرشــار از گل ،بلندیهــای خنــک
مزیــن بــه اللــه واژگــون و کوههــای زیبــا و برافراشــته ایــام
را در فصــل تابســتان بیــش از هــر منطقــه دیگــری جــذاب و
دیدنــی کــرده اســت.
غار بهشت
دمــای هــوا در برخــی از شــهرهای ایــام در حالــی بــه بــاالی
 ۵۰درجــه رســیده امــا غــار روبــاز «زینــه گان» بهعنــوان
شــاخصترین اثــر طبیعــی اســتان بــا هوایــی خنــک در
انتظــار گردشــگران اســت.
غــار طبیعــی زینــه گان اثــر طبیعــی شــگفتی اســت کــه در
دل دشــت گرمســیری بخــش صالحآبــاد از توابــع شهرســتان
مهــران واقعشــده و همهســاله بهویــژه در فصــل تابســتان
میهمانــان زیــادی را بــه آنجــا میکشــاند.

اگرچــه غــار طبیعــی زینــه گان بــرای بیشــتر مــردم کشــور
ناشــناخته مانــده اســت ،امــا زیبایــی منحصربهفــرد و
شــکلگیری ایــن غــار در دل منطقــهای گرمســیری از
قابلیــت فراوانــی بــرای جلــب طبیعــت گــردان داخلــی و
خارجــی بــه شــمار مــیرود.
در فصـل تابسـتان باوجـود گرمـای بـاالی منطقـه دشـت
صالحآبـاد کـه بـه حـدود  ۵۰درصد بـاالی صفر میرسـد ،در
میـان غـار زینه گان انـگار باران میبـارد و بوی سـبزه و گلها
در میـان نیزارهـا روح و تـن را بـه میهمانـی میخوانـد.
ایــن غــار طبیعــی روبــاز دارای صدهــا متــر طــول ،آب
فــراوان ،دهلیزهــای آبگیــر و قندیلهــای متعــدد اســت و
از آبچکهــای طبیعــی بــاران نــازل میشــود و همــه را بــه
میهمانــی خنکــی دعــوت میکنــد.
هــوای داخــل غــار بــا بیــرون بیــش از  ۲۰درجــه ســانتیگراد
تفــاوت دارد و بــه همیــن علــت غــار زینــه گان بــه غــار
بهشــت معــروف اســت .ســرخسها و جلبکهــا ،گلهــا و
گیاهــان و رنــگ ســنگها و پیچوخــم غــار انــگار نقاشــی
طبیعــی اســت کــه چشــمها را مینــوازد.
در فصــل تابســتان روزانــه صدهــا نفــر بــا طــی مســافت پنج
کیلومتــر از جنــوب غــرب امامــزاده علــی صالــح(ع) بــه ایــن
غــار بســیار زیبــا میرونــد.
ایــن غــار روبــاز کــه بیــش از یــک کیلومتــر طــول دارد
دارای آب جــاری ،دهلیزهــای آبگیــر ،قندیلهــای متعــدد و
آبچــک هــای طبیعــی و بســیار جالــب اســت.
عــاوه بــر ایــن غــار زیبــا ،غارهــای دیگــری در اســتان ایــام
وجــود دارد کــه هرکــدام میتوانــد بــرای گردشــگران و
مســافران بهخصــوص در فصــل تابســتان دیدنــی باشــد.

منطقهییالقیمیشخاص
یکــی از مناطــق مهــم گردشــگری اســتان ایــام روســتای
حیدرآبــاد از توابــع میشــخاص در  ۳۰کیلومتــری جنــوب
شــرقی ایــام اســت کــه ظرفیتهــای گردشــگری ایــن
روســتا در نــوع خــود بینظیــر اســت .بــرای رســیدن بــه
روســتا بایــد از جــاده ایــام بــه ســمت دره شــهر ،از یــک
جــاده فرعــی آســفالته در روســتای جعفرآبــاد عبــور کــرد و
زیباییهــای روســتای حیدرآبــاد از همــان آغــاز راه شــروع
میشــود.
باغــات وســیع و دره و رودخانههــای مســیر ،خــود بیانگــر
وجــود طبیعتــی زیبــا بــرای گردشــگران اســت .روســتای
زیبــا و ییالقــی حیدرآبــاد از نقــاط خــوش آب و هوایــی
اســت کــه یــک هــزار و  ۴۰۰متــر از ســطح دریــا ارتفــاع
دارد و اقلیــم آن معتــدل و کوهســتانی اســت و در فصــول
بهــار ،تابســتان و اوایــل پاییــز ،هوایــی معتــدل و در زمســتان
هوایــی ســرد دارد.
رودخانــه پــر آب و نهرهــای کوچــک کــه از میــان
کوچههــای باریــک روســتا میگــذرد طــراوت خاصــی
بــه آن میبخشــد و دره پــرآب «هفتــاو» از  ۳۰کیلومتــری
شــهر ایــام شروعشــده و تــا ارتفاعــات طــوالب در نزدیکــی
روســتا امتــداد مییابــد.
آمیختگــی جنــگل و باغهــای میــوه ،بهخصــوص درختــان
گــردو ،همــراه بــا چشــمهها و رودهــای خروشــان،
چشــماندازی زیبــا بــه ایــن دره ییالقــی بخشــیده اســت.
ایــن دره هــم ازنظــر جــذب گردشــگر و هــم ازنظــر تولیــد
محصــوالت باغــی ،ازجملــه منابــع درآمــدزا و مهــم اســتان و
روســتاییان بــه شــمار میآیــد.
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در داخــل و اطــراف روســتا ،مــزارع و باغهــای سرســبز و
انبوهــی وجــود دارد کــه مکانــی بســیار زیبــا و مناســب برای
تفریــح و تفــرج گردشــگران بــه شــمار میآیند.ایــن روســتا
یــک ظرفیــت مهــم و ملــی دارد و آنهــم درختــان زردآلــو
اســت کــه باعــث شــده هرســاله جشــن برداشــت زردآلــو در
ایــن روســتا برگــزار شــود.
طبیعت زیبای خوران ایوان
روســتای زیبــا و خــوش آبوهــوای «خــوران ایــوان» در
اســتان ایــام در هفــت کیلومتــری ایــن شهرســتان واقــع
اســت ،چشــمههای پــرآب و باغهــای سرســبز روســتای
خــوران ایــوان شــهرت ایــن منطقــه را دوچنــدان کــرده و
هرســاله در ایــام تابســتان مســافران و گردشــگران زیــادی از
ایــن روســتا دیــدن میکننــد.
ایــن منطقــه خــوش آبوهــوا بهواســطه بهرهمنــدی از
مواهــب طبیعــی بســیار زیبــا یکــی از زیباتریــن نقــاط
تفریحــی و گردشــگری در اســتان ایــام محســوب میشــود.
ایــن روســتا هرســاله شــاهد کــوچ پرنــدگان ازجملــه
لکلکهــای زیبــا اســت کــه بــر روی درختــان ســر بــه
فلــک کشــیده آن النــه کردهانــد.
دهکــده توریســتی خــوران ایــوان بــا داشــتن انــواع باغهــای
میــوه ،گــردو و چشمهســارهایی از دل کــوه بیــرون آمــده
چشــماندازی لطیــف و دلنــواز را بــه روی مهمانــان و
مســافران میگشــاید.
انـواع درختـان و میوههـای وحشـی ازجملـه تمشـک و
بهرهگیـری از خـواص دارویـی گیاهـان بومـی محـل ازجمله
آویشـن از سـوی مردم روسـتا ازجمله نکات مهمی اسـت که
چشـم هـر بیننـدهای را بـه خـود جلـب میکنـد.
روســتای «کلم»سرســبزترین تفرجــگاه اســتان
ایــام در فصــل تابســتان
روســتای زیبــای کلــم واقــع در شهرســتان بــدره بــه دلیــل
طبیعــت سرســبز ،خنــک بــودن و آثــار تاریخــی تفرجــگاه
بیشــتر مــردم اســتان در فصــل تابســتان بــه شــمار مـیرود.
طبیعــت چهارفصــل اســتان ایــام باعــث شــده ایــن اســتان
در هــر فصــل ســال جاذبههــای منحصربهفــردی بــرای
گردشــگران و مســافران داشــته باشــد.
در فصــل تابســتان مناطــق مختلفــی در اســتان ایــام
بهخصــوص روســتاهای هــدف گردشــگری اســتان ایــام
وجــود دارد کــه بیشــتر مــردم اســتان ایــام در آنجــا بــه
تفریــح میپردازنــد .یکــی از مناطــق خــوش آبوهــوای
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اســتان ایــام بهخصــوص در فصــل تابســتان روســتای
هــدف گردشــگری کلــم اســت.
روســتای کلــم از توابــع بخــش بــدره شهرســتان دره شــهر
در فاصلــه  ۳۰کیلومتــری شــمال غربــی شــهر بــدره و ۱۲۰
کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهر ایــام قــرار گرفتــه اســت.
روســتای کلــم کــه در میــان کوههــا و ارتفاعــات کبیرکــوه
در یــک دره سرســبز بــا میانگیــن ارتفــاع هــزار و  ۵۰۰متــر از
ســطح دریــا واقعشــده ،اقلیمــی معتــدل و کوهســتانی دارد و
آبوهــوای آن در فصــول بهــار و تابســتان معتــدل و مطبوع و
در زمســتان ســرد اســت.
بــه دلیــل آبوهــوای خنــک ،ایــن روســتا در فصــل تابســتان
میهمــان هــزاران گردشــگر و مســافر حتــی از دیگــر نقــاط
کشــور اســت .وجــود باغــات ،گونههــای مختلــف گیاهــی
و رودخانــه پرآبــی کــه از دامنــه کبیرکــوه سرچشــمه
میگیــرد ،ایــن منطقــه را بــه یکــی از زیباتریــن مناطــق
اســتان مبــدل ســاخته اســت.
در نزدیکــی چشــمه زالل کلــم کــه از شــمال کبیرکــوه
سرچشــمه میگیــرد ،چندیــن مرکــز پــرورش ماهــی
احــداث شــده اســت .در اطــراف ایــن رودخانــه ،باغــات انبــوه
و گســتردهای وجــود دارد کــه مناظــر بســیار چشــمنواز و
زیبایــی ایجــاد کردهانــد .ایــن باغهــا در فصــول بهــار و
تابســتان فضاهــای بســیار دنــج و آرامــی ،بــرای اســتراحت
و اتــراق گردشــگران و عالقهمنــدان بــه طبیعــت فراهــم
میآورنــد.
مناطق توریستی ایالم در فصل تابستان
عبدالمالــک شــنبه زاده مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان
ایــام گفــت :اســتان ایــام دارای بیــش از  ۲۰۰جاذبــه
گردشــگری طبیعــی اســت کــه بیشــتر آنهــا در فصــل
تابســتان قابلاســتفاده بــرای گردشــگران اســت.
وی بیــان داشــت :در اســتان ایــام آبشــارهای زیــادی مثــل
«امــا» در شهرســتان ملکشــاهی وجــود دارد کــه در فصــل
تابســتان میتوانــد بــرای گردشــگران جــذاب باشــد.
شــنبه زاده بــا اشــاره بــه وجــود منطقــه توریســتی «میمــه»
در شهرســتان دهلــران اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه موقعیت
خــاص جغرافیایــی ،درختــان بلــوط حاشــیه جــاده میمــه
بــه شهرســتان ملکشــاهی و میمــه بــه آبدانــان ،مناســب
بــودن آبوهــوا ،وجــود انــواع باغــات میــوه تابســتانه،
وجــود مراکــز پــرورش ماهــی قــزلآال ،ســرانه فضــای ســبز
مناســب ماننــد پارکهــا و جاذبههــای مذهبــی و طبیعــی
روزهــای پنجشــنبه و جمعــه شــهر میمــه مملــو از مســافران
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و گردشــگران از سراســر اســتان ایــام و بعضــی شــهرهای
همجــوار اســت.
وی تصریــح کــرد :شــهر میمــه بــه دلیــل قــرار گرفتــن
در ارتفــاع باالیــی از ســطح دریــا در گرمتریــن مــاه ســال
(مــرداد) حــدود  ۱۵درجــه بــا مرکز شهرســتان اختــاف آب
و هوایــی دارد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان ایــام عنــوان کــرد :از
دیگــر جاذبههــای مهــم اســتان در فصــل تابســتان منطقــه
توریســتی دربنــد در شهرســتان بــدره اســت ،منطقــه دربنــد
بــا داشــتن کوههــای مرتفــع ،درختــان بلــوط ،آب کبیرکــوه،
آبشــار و منطقــه تاریخــی یکــی از مناطــق جــذاب اســتان
ایــام بــرای گردشــگران در فصــل تابســتان اســت و دیــدن
ایــن آثــار و جاذبههــای گردشــگری بهخصــوص کوههــای
بلنــد در کنــار سرســبزی و بکــری چشــم هــر گردشــگری را
خیــره میکنــد.
وی بــا اشــاره بــه زیباییهــای دریاچــه ســد در ایــام در
تابســتان ،گفــت :ســد ایــام کــه در ســالهای اخیــر باهــدف
اصلــی تأمیــن آب شــرب شــهر ایــام بــه بهرهبــرداری
رســیده اســت در همــه فصــول ســال بهخصــوص تابســتان
مملــو از جمعیتــی اســت کــه بهقصــد گذرانــدن اوقــات
فراغــت خــود ایــن محــل زیبــا را انتخــاب میکننــد.
وی تصریــح کــرد :ســد کنگیــر ایــوان از دیگــر جاذبههــای
گردشــگری اســت کــه هماکنــون امکانــات خوبــی در ایــن
منطقــه بــرای گردشــگران فراهــم شــده اســت.
شــنبه زاده تصریــح کــرد :شــش روســتای هدف گردشــگری
شــامل حیدرآبــاد ،کلــم ،ســراب کالن ،پشــت قلعــه ،زنجیــره
علیــا و ســنگ ســفید وجــود دارد کــه هریــک دارای
ویژگیهــای منحصربهفــردی هســتند کــه بهخصــوص
بــا داشــتن آثــار طبیعــی در فصــل تابســتان مناســب
گردشــگران هســتند.
اســتان ایــام در منطق ـهای کوهســتانی در حاشــیه جنــوب
غربــی رشــتهکوههای زاگــرس قرارگرفتــه اســت و بیشــتر
مســاحت اســـتان را مناطــق کوهســتانی ،تپــه کوهســتانی و
یــا تپهماهــور تشــکیل میدهــد کــه بــه شــیبهای تنــد
در دشــتهای کــم ارتفــاع منـــتهی میشــوند .درههــای
شــگفت ،رودهــا و آبشــارهای طربانگیــز ،غارهــای
بینظیــر ،کوههــای ســر بــه فلــک کشــیده ،اقلیمهــای
متنــوع آب و هوایــی ،همجــواری دیدنــی کــوه و دشــت،
ســادگی هــزار رنــگ طبیعــت وحشــی و چشــماندازهای
بدیــع اســتان ،ایــام را بــه شــاهکار خلقــت ایــران تبدیــل
کــرده اســت.
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زیباییهایچندگانه
پایتخت سیب ایران
دیــدن همزمــان چندیــن جاذبــه کوهســتانی،آبی،اقلیمی
و فرهنگــی در کمتریــن فاصلــه را مــی تــوان در «زنــوز»
پایتخــت ســیب ایــران تجربــه کــرد کــه ایــن منطقــه را بــه
یکــی از بهتریــن مجموعــه توپوگرافــی تبدیــل کــرده اســت.
طعــم و مــزه لذیــذ ،آبــدار بــودن ،داشــتن پوشــش چــرب
گونــه و رنــگ قرمــز خوشــرنگ از عمــده ویژگـی هــای ایــن
محصــول اســت ،محصوالتــی کــه براســاس افســانه هــای
قدیمــی منطقــه ،ســرخی آن براثــر تابــش نــور ســتاره قطبی
اســت؛ ایــن هــا ویژگــی هــای ســیب «زنــوز» اســت؛ زنــوز
شــهری اســت در  ۲۵کیلومتــری شــمال شهرســتان مرنــد و
در کنــار جــاده ارتباطــی تبریــز جلفــا قــرار دارد ،شــهری کــه
بــه گــواه اســناد تاریخــی یکــی از زیباتریــن بــاغ شــهرهای
ایــران اســت؛ شــهری کــه ســومین درالفنــون ایــران در آنجــا
تاســیس شــده و بــه ایــن جهــت ســطح تحصیــات عمومــی
مــردم ایــن شــهر و روســتاهای اطــراف باالســت.
حمــد اهلل مســتوفی مــورخ و جهانگــرد دربــاره ایــن شــهر
مــی نویســد« :زنــوز قصبــه ای اســت باغســتان فــراوان دارد
حاصلــش غلــه و انگــور و میــوه بــه تخصیــص ســیب ســفید
قبلــی مــی خواننــد عظیــم خــوب اســت حقــوق دیوانیــش
ســه هــزار دینــار اســت».
زنــوز در خاطــرات ناصرالدیــن شــاه نیــز آمــده اســت« :عجب
ده و ییالقــی اســت ،ســبز و خــرم در دامنــه کوهــی بــه قــدر
البــرز واقــع اســت ولــی وســیع تــر ،تمــام دیــم کاشــته انــد،
خــرم ،چشــمه هــای زیــاد دارد ،در دنیــا دیگــر ده از ایــن
بهتــر نمــی شــود مثــل یکــی از قطعــات بهشــت اســت کــه
اینجــا آورده و زنــوز اســم گــذارده انــد ،بــه ایــن مــی ارزد
کــه آدم مخصوصــا از طهــران بــرای ییــاق اینجــا بیایــد و
مراجعــت نمایــد ،عاشــق ایــن ده زنــوز شــدم ،خالصــه ســوار
کالســکه شــده راندیــم راندیــم گاهــی ســرازیر گاهی ســرباال
امــا راه کالســکه خــوب بــود».
تولید  ۴۰نوع سیب در زنوز
بیشــتر مــردم ایــران شــهر زنــوز را بــا نــام ســیب ،مــی
شناســند ،در ورودی ایــن شــهر نیــز ،نوشــته شــده اســت:
«بــه پایتخــت ســیب ایــران خــوش آمدیــد» .ســیب تولیدی
ایــن شــهر امــروز بــه عنــوان نمــادی دائمــی ایــن منطقــه
مشــهور شــده و گردشــگران داخلــی و خارجــی زیــادی را بــه
ایــن منطقــه از آذربایجــان جــذب مــی کنــد.
کشــاورزی و باغــداری زنــوز از دیربــاز مــورد توجــه بــوده و
بــه لحــاظ اســتعداد منطقــه بــه فــرآورده هــای ســر درختی،
ســیب زنــوز شــهرت بیشــتری نســبت بــه ســایر جاذبــه های
آن پیــدا کــرده اســت بــه طــوری کــه امــروزه  ۱۰هــا گونــه
ســیب بومــی در بــاغ هــای ایــن شــهر تولیــد مــی شــود.
ســیب زنــوز از نظــر کیفیــت و میــزان تولیــد در صــدر
محصــوالت ســر درخت ـی هــای زنــوز قــرار دارد ،هــر چنــد
انــواع مختلــف زردآلــو ،گالبــی ،گــردو ،آلــو ،آلبالــو ،گیالس و
ســر درختـی هــای دیگــر در اقتصــاد باغــداران منطقــه نقش
دارد ،امــا ســیب بــه لحاظ ســرآمد بــودن کیفیــت و انــواع آن
جایــگاه ممتــازی پیــدا کــرده اســت.
در زنــوز حــدود  ۴۰نــوع ســیب تولیــد م ـی شــود کــه از
مهمتریــن آنهــا مــی تــوان بــه قابــاال ،ســلطانی ،بالجــه

ای ،اســدکوهی ،شیش ـه ای ،مشــکی ،مشــکی قرمــز ،مــی
خــوش یارآلمــا ،قیزیــل آلما،پیــر آلمــا ،پاییــزه ،لبنانــی
ســفید و لبنانــی قرمــز اشــاره کــرد؛ طعــم و مــزه لذیــذ،
آبــدار بــودن ،داشــتن پوشــش چــرب گونــه و رنــگ قرمــز
خوشــرنگ از عمــده ویژگــی هــای ســردرختی ســیب
زنــوز اســت؛ ســیبهایی کــه بــر اســاس افســانه هــای
قدیمــی منطقــه ســرخی آن بــر اثــر تابــش نــور ســتاره
قطبــی اســت.
«پائیــزه آلماســی» همــان ســیب معــروف زنــوز اســت کــه
زبانــزد خــاص و عــام شــده و در خــارج از زنــوز بــه «زونــوز
آلماســی» معــروف اســت ،اگــر یکــی از ایــن ســیب هــا را گاز
بزنیــد بــه خــوش خوراکــی آن پــی مــی بریــد ،رنــگ و مــزه
ایــن ســیب هــم چشــم هــر بیننــده ای را بــه خــود جلــب
مــی کنــد چــرا کــه از پیونــد زدن دو درخــت بــه یکدیگــر
تولیــد مــی شــود.
خانــواده هــای زنــوزی از ایــن محصــول ،عــاوه بــر  نگهداری
در ســردخانه و انبارهــا بــرای مصــرف خانــواده ،برگه درســت
مــی کننــد و در زمســتان مــی پزنــد کــه بــه آن «آلمــا
پیشمیشــی» مــی گوینــد.

خاک سفیدی که به هنر کیمیا شد
در بیــن صنایــع دســتی زنــوز ســرامیک ســازی بیــش از
صنایــع دیگــر دارای اهمیــت اســت ،تــا مــدت هــای زیــادی،
ســفالگران مناطــق دیگــر هــم از خــاک ســفید زنوز اســتفاده
مــی کردنــد؛ از طرفــی به دلیــل وابســتگی کیفیــت هنرهای
بومــی بــه امکانــات منطقــه ،اهالــی زنــوز بــه خوبــی از ایــن
فرصــت بهــره بــرده و هنرمنــدان ماهــری از در ایــن منطقــه
در صنعــت ســفالگری تربیــت کردند؛ حــدود  ۶۰ســال پیش
هــم اســتاد عبــاس و احمــد قابچــی از زنــوز بــه تبریــز رفته و
بــا تأســیس کارگاه ســفالگری در محلــه ســرخاب تبریــز این
روش تولیــد را آغــاز و تــا بــه امــروز پــی گرفتنــد.
در زمانــی کــه ظــروف چینــی نایــاب بــود و تکنولــوژی
ســاخت ایــن ظــروف در اختیــار ایــن کشــور قــرار داشــت،
از خــاک زنــوز بــه دلیــل ســفیدی اش بــرای ســاخت بــدل
چینــی اســتفاده مــی کردنــد و ظروفــی کــه از آن بــه دســت
مــی آمــد ،شــباهت هایــی هــم بــه چینــی داشــت.
بهترین منطقه اکوتوریستی ایران
دیــدن همزمــان چندیــن جاذبــه کوهســتانی ،آبــی ،اقلیمــی
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و فرهنگــی در کمتریــن فاصلــه از یکدیگــر را مــی تــوان در
زنــوز تجربــه کــرد کــه ایــن منطقــه را بــه یکــی از بهتریــن
مجموعــه هــای طبیعــی و توپوگرافــی ایــران تبدیــل کــرده
اســت .ایــن شــهر شــاید در تاسیســات گردشــگری کمبــود
دارد امــا میهمــان نــوازی مــردم ایــن دیــار ،ایــن فقــر
گردشــگری را جبــران کــرده اســت.
ســرمایه گذارانــی کــه بــه دنبــال یــک مــکان و طبیعــت
بکــر و زیبــا بــرای ورزش هــا و بــازی هایــی از قبیــل کایــت
ســواری و ...هســتند ،ســری بــه صخــره هــای ممتــد و زیبای
ســلدرم در حاشــیه بســتر رودخانــه ســد زنــوز بزننــد ،ایــن
طبیعــت فــوق العــاده ،چشــم انــداز و قابلیــت منطقــه را برای
برگــزاری تورهایــی ماننــد طبیعــت گــردی ،صخــره نــوردی،
کایــت ســواری و ...مســتعد نشــان مــی دهــد.
تجربه دمای  ۱۲درجه در آبشار «دامجی قیه»
آبشــاری از میــان ســنگ هــای آهکــی تــراوش کــرده و بــا
صــدای آهنگیــن بــه درون چالــه در مجــاورت ایــن ســنگ ها
مــی ریــزد ،ایــن موســیقی زیبــای طبیعــت را مــی توانیــد در
آبشــار «دامجــی قیــه» در شــرق روســتای درق در فاصلــه ۳
کیلومتــری شــمال شــرقی شهرســتان زنــوز بشــنوید؛ ارتفاع
ایــن آبشــار در حــدود  ۵متــر و در ارتفــاع  ۲۰۰۸متــری از
ســطح دریــا واقــع شــده اســت.
درق یکــی از روســتاهای اســتان آذربایجــان شــرقی اســت
کــه در دهســتان زنــوزق بخــش مرکــزی شهرســتان مرنــد
واقــع شــده و از نظــرآب و هوایــی جــزو مناطــق سردســیر
ایــران محســوب مـی شــود کــه دارای زمســتان هــای ســرد
طوالنــی و بهــار و پاییــز بــه نســبت ســرد و تابســتان هــای
معتــدل اســت.
اگــر مــی خواهیــد میانگیــن دمــای ســالیانه  ۱۲درجــه
ســانتی گــراد را بــه ویــژه در فصــل تابســتان تجربــه کنیــد،
کافــی اســت ســری بــه آبشــار دامجــی قیــه در اطــراف
زنــوز بزنیــد ،دسترســی بــه آبشــار دامجــی قیــه از طریــق
جــاده ارتباطــی مرنــد بــه جلفــا ،ســه راهــی زنــوز ،بعــد از
شهرســتان زنــوز ،روســتای درق امکانپذیــر اســت .آبشــار در
فاصلــه  ۲کیلومتــری شــرق روســتای درق پــس از زمیــن
هــای کشــاورزی واقــع اســت.
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یــادگاری مرتفــع از آخریــن پادشــده ســلجوقیان در
زنــوز
وقتــی «ســلطان ســنجر» آخریــن پادشــاه ســلجوقیان در
یکــی از جنــگ هــا از قراختائیــان شکســت خــورد و در کــوه
هــای ایــن منطقــه آواره شــد و بــه پیرعابــدی کــه در ایــن
کــوه کلبــه ای داشــت پنــاه آورد و مدتــی در آنجــا مانــد؛
شــاید فکــر نمــی کــرد کــه ایــن کــوه در آینــده ای دور بــه
نــام او مشــهور شــده و بــه یــک مکانــی گردشــگری تبدیــل
مــی شــود.
«ســلطان زنجیــر» یــا «ســلطان ســنجر» نــام کوهــی بــا
ارتفــاع  ۳هــزار و  ۲۲۵متــر در ناحیــه زنــوز اســت ،ایــن کــوه
در شــرق شــهر زنــوز قــرار دارد.
امــروزه آرامــگاه آن پیــر زاهــد نیــز بــه عنــوان زیارتــگاه
مــورد توجــه شــهروندان و شــهرهای همجــوار اســت ،امــا
بــه جهــت پوشــیده بــودن آن از بــرف در تمــام فصــول،
تنهــا امــکان صعــود در مــاه هــای گــرم ســال بــرای عمــوم
میســر اســت ،همچنیــن ایــن کــوه بــه واســطه ارتفــاع
مناســب و برفگیــری خوبــی کــه دارد منشــأء رودخانــه
زنــوز چــای و همچنیــن مناطــق پیرامــون ایــن کــوه از
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جملــه آبشــار «گل آخیــر» اســت.
پلی با تمام تناسبات محیطی
مهندســان و معمــاران دانشــگاه ندیــده در  ۱۲۵ســال پیــش،
اقــدام بــه ســاخت یــک پــل در زنــوز کردنــد کــه امــروز
متعجــب همــگان را برانگیختــه اســت ،چــرا کــه در ســاخت
ایــن پــل ،تمــام تناســبات محیطــی بــه نحــو کامــل رعایــت
شــده اســت ،در مــکان یابــی پــل نیــز بهتریــن گزینــه ممکن
انتخــاب شــده و ارزش هــای ســازه ای در آن رعایــت شــده
اســت.
«قــزل کرپــی» ایــن پــل قدیمــی دارای پایــه هــای صخــره
ای اســت کــه از دل زمیــن ســربرآورده بــه همیــن جهــت
ســیل قــادر بــه تخریــب آن نیســت ،امــا بــه علــت نزدیکــی
پایــه هــای پــل کــه در بعضــی از جاهــا بــه کمتــر از  ۲متــر
مــی رســد ،در بعضــی از مواقــع که ســیالب هــای عظیــم راه
مــی افتــد و درختــان و ســنگ هــای بــزرگ را از جــا کنــده
و بــا خــود مــی آورد ،درختــان در زیــر پــل گیــر کــرده و
دریاچــه بزرگــی پشــت پــل ایجاد مــی گــردد و ســیل از روی
پــل ســرازیر مــی شــود.
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قایقسواریدر«گهر»طبیعتگردیدر«نیگاه»برفبازیدر«آلپایران»
قایقســواری و ماهیگیــری در دریاچــه زیبــای «گهــر»،
طبیعتگــردی در دره معــروف «نــی گاه» و برفبــازی در
«تونــل برفــی آلــپ ایــران» را بــا ســفر بــه پایتخــت طبیعــت
ایــران تجربــه کنیــد.
شهرســتان دورود یکــی از زیباتریــن شهرســتانهای ایــران
اســت کــه بــه دلیــل طبیعتــی دیدنــی و سرســبز دارای
شــهرت زیــادی در میــان عالقهمنــدان بــه گردشــگری
طبیعــی در جایجــای دنیــا اســت.
بیشــتر شــهر دورود در منطقـهای دشــت ماننــد واقعشــده
و بخــش کوچکــی از آن بــر کوهپایــه قــرار دارد .دورود در
محــل تالقــی دو رودخانــه «تیــره» و «ماربــره» شــکل
گرفتــه اســت.
وجــود رشــتهکوه عظیــم اشــترانکوه در ایــن شهرســتان
بــا لقــب «آلــپ ایــران» ،وجــود دریاچــه پرطــراوت گهــر
بهعنــوان یکــی از زیباتریــن دریاچههــای کوهســتانی در
ایــران و جهــان ،قرارگیــری آبشــارهای متعــدد ،واقعشــدن
پریــز کــوه دورود کــه از زیبایــی خاصــی برخــوردار اســت،
وجــود تــاالب فصلــی و زیبــای قــارون ،وجــود دره زیبــا
و شــگفتانگیز نــی گاه و همچنیــن وجــود دشــتهای
اللــه واژگــون دورود تنهــا بخشــی از زیباییهــای پایتخــت
طبیعــت ایــران اســت.
منطقــه حفاظتشــده اشــترانکوه یکــی از مناطــق
منحصربهفــرد و پرجاذبــه طبیعــی غــرب کشــور اســت
کــه بــه لحــاظ برخــورداری از شــرایط زیســتمحیطی و
ویژگیهــای زمینشناســی زیســتگاه مناســب و مســتعدی
بــرای رشــد و تکثیــر وحــوش بهخصــوص پســتانداران
محســوب میشــود.

آلپ ایران را بشناسید
اشـترانکوه به دلیل واقعشـدن در قلب سلسـله جبال زاگرس
دارای قلـل سـرد مرتفع باالی سـه هـزار و  ۵۰۰متر از سـطح
دریـا و همچنیـن درههـای نسـبتاً گـرم اسـت .اشـترانکوه
رشـتهکوهی بـه طـول تقریبـی  ۵۰کیلومتـر اسـت کـه در
جهـت شـمال غربی-جنـوب شـرقی امتـداد دارد.
یخچالهــای طبیعــی و دائمــی ایــن رشــتهکوه کــه
یکــی از زیباتریــن کوههــای کشــور بــه شــمار مـیرود ،در
تمــام ســال از بــرف و یــخ پوشــیده اســت .اشــترانکوه در
جنــوب شــهر دورود و ازنــا قــرار دارد و بــه «آلــپ ایــران»
نیــز معــروف اســت؛ البتــه ایــن نــام تنهــا بــه خاطــر بلنــد
بــودن آن بــه آن تعلــق نگرفتــه اســت بلکــه بــه دلیــل
شــیب تنــد کوههایــش و درههــای جــوان و «وی» شــکل
و یخچالهــای طبیعــی اســت .ارتفــاع بلندتریــن قلــه آن
ســن بــران  ۴۱۵۰اســت.
یکــی از مهمتریــن جاذبههــای ایــن منطقــه حفاظتشــده
وجــود زیباتریــن دریاچــه آب شــیرین ایــران اســت کــه
ســاالنه گردشــگرانی زیــادی را میزبانــی میکنــد و البتــه
ظرفیتهــای موجــود در منطقــه پذیــرای ایــن حجــم
گردشــگر نیســت.
«نگین اشترانکوه» گردشگران را فرامیخواند
دریاچــه گهــر کــه بــه «نگیــن اشــترانکوه» معــروف اســت
یکــی از زیباتریــن دریاچههــای طبیعــی ایــران بــه شــمار
مــیرود و بــا ارتفــاع  ۲۳۶۰متــر از ســطح دریــا در میــان
منطقــه حفاظتشــده اشــترانکوه واقعشــده اســت.
ایــن دریاچــه در منطقــه حفاظــت شــده اشــترانکوه و بیــن

بخــش زز و ماهــرو الیگــودرز و بخــش مرکــزی دورود قــرار
دارد.
دریاچــه گهــر بــه ســبب نداشــتن راه ماشــین رو تــا حــد
زیــادی از خرابــی و آلودگــی بــه دســت انســان بــه دور
ماندهاســت .نحــوه دسترســی بــه ایــن دریاچــه از طریــق
شــهرهای دورود و الیگــودرز امکانپذیــر اســت ولــی
آســانترین راه بــرای دسترســی بــه ایــن دریاچــه از مســیر
شهرســتان دورود اســت.
کوهنوردانــی کــه بــه قلههــای اشــترانکوه صعــود میکننــد
معمــوالً بــرای رســیدن بــه گهــر از مســیر روســتای طیــان و
بیدســتانه حرکــت میکننــد .بــرای رفتــن از مســیر طیــان
میتــوان از راهآهــن تهران-خرمشــهر اســتفاده کــرد و در
ایســتگاه دربنــد بعــد از ایســتگاه ازنــا از قطــار پیــاده شــد.
از شــهر دورود تــا چشــمه خیــه (کلــه محمــود) حــدود ۱۷
کیلومتــر جــاده آســفالت اســت و از چشــمه خیــه تــا دریاچه
گهــر حــدودا  ۱۴کیلومتــر مســافت مالــرو اســت.
کســانی هــم کــه مایــل باشــند میتواننــد باچهارپاهایــی
مثــل قاطــر و االغ کــه توســط افــراد بومــی جهــت حمــل بار
و یــا ســواری کرایــه میدهنــد ،بــه دریاچــه برونــد.
پوشــش گیاهــی دریاچــه گهــر شــامل درختــان بلــوط ،بیــد،
بــادام ،پســته وحشــی ،گالبــی وحشــی ،چنــار ،نــارون ،بلــوط
مــازو ،گــردو ،انجیــر ،زبان گنجشــک ،ســیب ،زالزالــک ،ارژن،
کنــار کهــور ،و مــوی وحشــی اســت .همچنیــن گلهــای الله
واژگــون ،شــقایق ،زنبــق ،اللــه وحشــی ،تــاج خروســی و
اختــر در منطقــه موجــود هســتند.
حیــات وحــش دریاچــه گهــر زیســتگاه مناســبی بــرای
آبزیــان و دیگــر حیوانــات وحشــی اســت.
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دره نی گاه« ،گراند کانیون» زیبای ایران
در امتــداد دریاچــه گهــر ،رودخانــهای بــه نــام ســفیدآب
جریــان دارد کــه پــس از طــی چنــد کیلومتــر وارد یــک دره 
نیمــه صخــرهای بــا عــرض تقربــی  ۵۰۰متــر میشــود .ایــن
تنگــه باریــک کــه رود ســفیدآب در قعــر آن جــاری اســت
دارای دیوارههــای صخــرهای بلنــدی اســت کــه فقــط پیــاده
میتــوان در آن راهپیمایــی کــرد.
در امتــداد رودخانــه انــواع درختــان میــوهای خــودرو
روئیدهانــد .ایــن دره صخــرهای بــه دره «نــی گاه» معــروف
اســت و همــراه بــا منطقــه عمومــی اشــترانکوه و دریاچــه
گهــر از ســوی ســازمان حفاظــت محیطزیســت بهعنــوان
منطقــه حفاظتشــده حیاتوحــش اعالمشــده اســت.
دره نــی گاه کوچــک مجموعــهای از دیوارههــای عظیــم و
ناشــناخته و زیبایــی اســت کــه بهحــق میتــوان از آن بــه
نــام «گرانــد کانیــون»  ایــران نــام بــرد.
کــوه پریــز هــم در  ۱۰کیلومتــری جنــوب شــرقی دورود قرار
دارد .جنــوب پریــز بــه دره معــروف نــی گاه متصــل اســت.
کــوه پریــز کــه بــا ارتفــاع  ۳۰۶۰متــر یکــی از زیباتریــن
کوههــای ایــران بــه شــمار مـیرود .منطقــه زیبــای عمــارت
و چشــمه وقــت ســاعت کــه از نــوادر و زیباییهــای طبیعــت
اســت نیــز در جنــوب ایــن کــوه قــرار دارد .چشــمه وقــت
ســاعت در غــاری قــرار دارد کــه در زمانهــای مشــخصی آب
چشــمه قطــع و وصــل میشــود.
سرمای تونل برفی در روزهای گرم خرداد
تونــل برفــی از دیگــر جاذبههــای طبیعــی لرســتان در
شهرســتان ازنــا اســت .ایــن تونــل برفــی بهصــورت طبیعــی
در بــرف و یخهــای دامنــه زیبــا و ســر بــه فلــک کشــیده
اشــترانکوه در منطقــه کمنــدان شهرســتان ازنــا بــه وجــود
آمــده اســت کــه طــول ایــن تونــل بالغبــر  ۸۰۰متــر وارتفــاع
آن از کــف تونــل تــا ســقف بیــن  ۲.۵تــا ۳متــر اســت.
سـرمای ایـن تونـل رؤیایی به حدی اسـت کـه تونـل برفی را
تنهـا میتـوان در فصـول بهار و تابسـتان بازدیـد کرد.
مهــرداد فتحــی بیرانونــد مدیــرکل محیطزیســت لرســتان
بابیــان اینکــه یکــی از مناطــق منحصربهفــرد حفاظتــی
زیســتی ایــران منطقــه حفاظتشــده اشــترانکوه اســت،
اظهــار داشــت :اشــترانکوه بهعنــوان آلــپ ایــران منطق ـهای
ویــژه بــه لحــاظ پوشــش گیاهــی و گونههــای جانــوری
اســت.
وی عنــوان کــرد :اشــترانکوه یکــی از مناطق حفاظتشــدهای
بــوده کــه سالهاســت پروژههــای شــکارممنوع ،حفاظــت
رویشــی و دورههــای پژوهشــی در آن اجــرا میشــود تــا از
رونــد تخریبــی پوشــش گیاهــی آن جلوگیــری و گونههــای
در معــرض انقــراض جانــوری بــه زاد و ولــد متعادلــی دســت
پیــدا کننــد.
مدیــرکل محیطزیســت لرســتان بابیــان اینکــه ایــن منطقــه
زیبــای کوهســتانی از مناطق رویشــی نــادر و ارزشــمند برای
گونههــای کمیــاب جانــوری محســوب میشــود ،گفــت:
در ایــن راســتا ایــن منطقــه در ســال  ۱۳۴۰بانــام قــرق
اختصاصــی «تیــون» شــکارممنوع اعــام شــد کــه شــامل
رشــتهکوه اشــترانکوه و دره «نــی گا» بــود.
وجــود بیــش از  ۸۰۰گونــه گیاهــی و جانــوری در
منطقــه اشــترانکوه
فتحــی بیرانونــد بابیــان اینکــه ایــن ممنوعیــت تــا ســال
 ۱۳۴۹ادامــه داشــت ،افــزود :در ایــن ســال طــی مصوبــه
شــماره  ۱۸ســازمان شــکاربانی و نظــارت بــر صیــد ،قــرق
اختصاصــی «تیــان» بــا اضافــه کــردن ارتفاعــات ســفیدکوه
بــزرگ و کوچــک« ،پریــز» کــوه کوچــک و بــزرگ،
«گزرســون» ،سرســبز« ،تخــت کاال»« ،اســینه»« ،بــادی
بــزرگ و کوچــک»« ،گچــه» و «گولــک» بــه منطقــه

MEHR

صفحه  | 16شماره  | 30مرداد 97

صفحه  | 17شماره  | 30مرداد 97

حفاظــت شــده ارتقــاء و بهعنــوان منطقــه حفاظتشــده
اشــترانکوه اعــام شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن منطقــه بــا وســعت ۹۸,۴۰۷
هکتــار در جنــوب و جنــوب شــرقی شهرســتان دورود و
در بخــش غربــی شهرســتان ازنــا و الیگــودرز در اســتان
لرســتان واقعشــده اســت ،افــزود :منطقــه حفاظتشــده
اشــترانکوه از تنــوع زیســتی گیاهــی و جانــوری بســیار باالیی
برخورداراســت.
مدیــرکل محیطزیســت لرســتان تصریــح کــرد :تاکنــون
 ۶۰۰گونــه گیاهــی و  ۲۷۴گونــه جانــوری در ایــن منطقــه
شناساییشــده کــه از ۶۰۰گونــه گیاهــی شناساییشــده ۶۸
گونــه آن انحصــاری ایــن منطقــه بــوده چراکــه ایــن منطقــه
ازنظــر حفــظ ذخایــر ژنتیکــی از اهمیــت فوقالعــادهای
برخــوردار اســت.
شگفتیهای یگانه «گهر» آلپ ایران
فتحــی بیرانونــد بــه جاذبههــای اکو توریســتی منطقه اشــاره
کــرد و گفــت :یکــی از ایــن جاذبههــا دریاچــه گهــر بــوده
کــه تنــوع زیســتی گیاهــی و جانــوری بــاال ،وجــود دریاچــه
و دیگــر چشــماندازهای طبیعــی ،زمینــه فعالیتهــای
علمــی ،پژوهشــی و گردشــگری را در منطقــه حفاظتشــده
اشــترانکوه فراهــم کــرده اســت.
وی بابیـان اینکـه دریاچه گهر یکـی از زیباتریـن دریاچههای
کوهسـتانی خاورمیانه در ارتفاع دو هـزار و  ۴۰۰متری در این
منطقـه قـرار دارد ،گفت :عمـق دریاچه گهر حـدود  ۲۸متر و
مسـاحت سـطح آبی آن  ۱۰۰هکتار است.
مدیــرکل محیطزیســت لرســتان همچنیــن ســراب «تیــان»
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را یکــی از پدیدههــای جالــب زمینشناســی منطقــه
حفاظتشــده اشــترانکوه عنــوان کــرد.
فتحــی بیرانونــد بابیــان اینکــه ایــن ســراب یــا چشــمه در
اوایــل بهــار بهطــور ناگهانــی و بهیکبــاره پــرآب میشــود،
بیــان داشــت :در ایــن زمــان از ســال آبدهــی ســراب زیــاد
بــوده و تــا ماههــا ادامــه داشــته و پــس از مدتــی در اواخــر
تابســتان و اوایــل پاییــز بــه همــان نحــو بهیکبــاره
خشکشــده و تــا ســال آینــده و دوره جدیــد ب ـیآب باقــی
میمانــد.
تابستان برفی در آلپ ایران
وی «تونــل برفــی» را یکــی دیگــر از جاذبههــای دیدنــی
منطقــه اشــترانکوه برشــمرد و تصریــح کــرد :ایــن اثــر
زیبــا و منحصربهفــرد طبیعــی در  ۱۸کیلومتــری جنــوب
شهرســتان ازنــا و منتهیالیــه جنــوب شــرقی اشــترانکوه
قــرار دارد.
مدیــرکل محیطزیســت لرســتان بابیــان اینکــه تونــل برفــی
بــه دلیــل وضعیــت توپوگرافــی خــاص کــه از ســه طــرف بــه
دیوارههــای بلنــد محصورشــده محــل ریــزش و تجمــع بــرف
در ماههــای ســرد ســال اســت ،افــزود :انباشــته شــدن بــرف
در ایــن دره و تبدیلشــدن آن بــه یخچــال و ســپس حرکــت
آب در کــف دره ســبب حفــر تونــل در زیــر برفهــا شــده
وتونلــی زیبــا و مشــهور تحــت عنــوان تونــل برفــی را ایجــاد
کــرده اســت.
فتحــی بیرانونــد بــه پوشــش گیاهــی منطقــه حفاظتشــده
اشــترانکوه اشــاره کــرد و گفــت :پوشــش گیاهــی منطقــه
شــامل گونههــای بلــوط ایــران ،ارس یــا ســرو کوهــی،

بادامــک ،گالبــی وحشــی ،زالزالــک ،گــون ،دامنــه،
بومــادران ،آویشــن ،ســریش ایرانــی ،اللــه واژگــون ،کمــا،
کاله میرحســن ،پونــه اشــترانکوهی ،محلــب ،شیرخشــت
لرســتانی ،ســیر ،موســیر و  ...اســت.
منطقه حفاظتشده اشترانکوه ،پارک ملی شود
وی همچنیــن گونههــای جانــوری شــاخص منطقــه
اشــترانکوه را پلنــگ ایرانــی ،خــرس قهــوهای ،کل و بــز،
قــوچ و میــش ،گربــه وحشــی ،کفتــار ،گــرگ ،روبــاه،
شــغال ،شــنگ ،کبــک دری ،کبــک ،عقــاب طالیــی،
کرکــس ،کرکــس مصــری ،شــاهین ،باالبــان ،دلیجــه
کوچــک ،ســهره طالیــی ،ســهره نــوک بــزرگ ،ســار
صورتــی ،جــی جــاق ،الکپشــت مهمیــز دار ،آگامــای
صخــرهای فلــس درشــت ،گرزمــار ،افعــی شــاخدار،
سوســمار مارچشــم عنــوان کــرد.
مدیــرکل محیطزیســت لرســتان بــر لــزوم تبدیــل منطقــه
حفاظــت اشــترانکوه بــه پــارک ملــی عنــوان کــرد :بــا
تبدیلشــدن ایــن منطقــه بــه پــارک ملــی منابــع پایــه کــه
همــان آب ،خــاک و هــوا اســت پایــدار خواهــد مانــد.
فتحــی بیرانونــد همچنیــن زمینــه گردشــگری،
طبیعتگــردی و اشــتغال پایــدار ،بهرهگیــری بهعنــوان
زیســتگاههای ژنتیکــی و تحقیقاتــی ،افزایــش بیشــتر
گونههــای گیاهــی و جانــوری نــادر و جلوگیــری از عوامــل
تهدیــد زیســتمحیطی و ایجــاد اشــتغال و مطرحشــدن
اســتان در ســطح ملــی و بینالمللــی را از دیگــر مزایــای
تبدیــل منطقــه حفاظتشــده اشــترانکوه بــه پــارک ملــی
برشــمرد.
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تدابیر اندیشیده شده برای حفاظت از اشترانکوه
خســرو بهلولــی مســئول منطقــه حفاظتشــده اشــترانکوه
در ســخنانی بــا اشــاره بــه تدابیــر اندیشــیده شــده بــرای
حفاظــت از منطقــه اشــترانکوه در فصــل گردشــگری گفــت:
بــا راکبــان موتورســیکلت کــه بــا تخلــف از مقــررات قصــد
تــردد در مســیر دریاچــه گهــر را داشــته باشــند برخــورد
شــده و موتورســیکلتهای آنهــا توقیــف و بــرای ســیر
مراحــل قانونــی بــه پارکینــگ منتقــل خواهــد شــد.

MEHR

وی افــزود :تــردد بیضابطــه موتورســیکلت در مســیر
دریاچــه گهــر عــاوه بــر تخریــب محیطزیســت ســبب
ایجــاد مزاحمــت بــرای گردشــگران نیــز میشــود.
مســئول منطقــه حفاظتشــده اشــترانکوه بــا قدردانــی از
مســئوالن قضایــی شهرســتان دورود گفــت :خوشــبختانه
دادســتان و مســئوالن قضایــی شهرســتان دورود توجــه
خــاص و ویــژهای بــه محیطزیســت و برقــراری نظــم در
منطقــه دریاچــه گهــر و حفاظــت از منطقــه حفاظتشــده
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اشــترانکوه دارنــد و ایــن نقطــه قوتــی بــرای حفاظــت از
محیطزیســت ایــن منطقــه اســت.
بهلولــی از گردشــگران تقاضــا کــرد نســبت بــه رعایــت
مــواردی کــه بــرای حفــظ محیطزیســت اشــترانکوه
و دریاچــه گهــر اعــام میشــود اهتمــام داشــته و
محیطبانــان را در اجــرای ایــن وظیفــه مهــم یــاری رســانند.
تصاویری از طبیعت زیبای دورود را در زیر میبینید:
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گردشدرجادهچالوسکویر/دربهایبهشتبهرویگردشگرانبازشد
گرمــای تابســتان در حالــی بســیاری از مــردم را خانــه
نشــین کــرده کــه مناطــق سردســیر کرمــان روزهــای داغ
گردشــگری را در هوایــی مطلــوب و خنــک پشــت ســر مــی
گــذارد و هــزاران نفــر بــه ارتفاعــات کرمــان آمــده انــد.
اســتان کرمــان بــا اقلیــم چهــار فصلــش در تمــام فصــول
ســال میزبــان خیــل عظیــم گردشــگران اســت ،در تابســتان
ســال جــاری در حالــی گرمــای هــوا امــان مــردم را بریــده
اســت کــه شــهرهای مرتفــع اســتان کرمــان بــه مکانــی
شــاخص بــرای حضــور گردشــگرانی تبدیــل شــده اســت که
از گرمــای تابســتان گریــزان هســتند.
مناطــق مرتفــع کرمــان غالبــا در شهرســتان هــای بافــت،
کرمــان ،بردســیر ،جیرفــت و رابــر واقــع شــده انــد و اگــر
ایــن روزهــا بــه ایــن شــهرها و روســتاها ســر بزنیــد جمعیت
قابــل توجهــی از اهالــی اســتان هــای جنــوب و شــرق کشــور
را مشــاهده مــی کنیــد که خانــه هــای روســتاییان را در طول
تابســتان اجــاره کــرده انــد و عمــا بافــت جمیعتــی ایــن
مناطــق نیــز رفتــه رفتــه در حــال تغییــر اســت.
در برخــی از مناطــق خــوش آب و هــوای کرمــان هنــوز
دمــای هــوا آنقــدر خنــک اســت کــه ســاکنانش مجبورنــد
لبــاس گــرم بپوشــند و دمــای هــوا بــه صــورت غافلگیــر
کننــده ای کاهــش مــی یابــد و میــوه هــای سردســیری در
دســترس مــردم قــرار دارد.
اللــه زار دشــتی مملــو از گل هــای محمــدی و
گیاهــان دارویــی
کافیســت از کرمــان بــه ســمت شهرســتان بافــت کــه یکــی
از زیباتریــن شهرســتان هــای کرمــان اســت ،حرکــت کنیــد
در میانــه راه و در پهنــه شهرســتان بردســیر بــه منطقــه ای
بســیار زیبــا مــی رســید کــه اللــه زارش مــی خواننــد ایــن
نــام از آن جهــت بــر ایــن منطقــه گذاشــته شــده اســت کــه
دشــت هــای ایــن کوهپایــه مملــو از گل هــای اللــه اســت،
دامنــه کــوه هــای مرتفــع هــزار در اســتان کرمان ســردترین
منطقــه اســتان کرمــان اســت و جــزو پــر بــاران تریــن
مناطــق کوهســتانی ایــران محســوب مــی شــود.
اللــه زار دارای ســایت گردشــگری اســت و امکانــات مــورد
نیــاز گردشــگران در ایــن منطقــه ایجــاد شــده و از ســوی
دیگــر در دامنــه کــوه هــای هــزار نیــز کمــپ گردشــگری
ایجــاد شــده اســت.
در ســایت گردشــگری امکانــات مــورد نیــاز مســافران در
ایــن منطقــه ایجــاد شــده اســت ،هــر چنــد خشکســالی
ایــن روزهــا بــارش هــا را در کرمــان کاهــش داده اســت امــا
کمــپ زیبــای اللــه زار در پاییــن دســت کــوه هــزار یکــی از
زیباتریــن مناطــق گردشــگری کشــور محســوب می شــود و
چیــزی از زیباییــش کــم نشــده اســت.
در کنــار زیبایــی هــای اللــه زار بایــد بــه یــک نکتــه بــرای
گردشــگران حرفــه ای نیــز توجــه کنیــم کــه اللــه زار؛
بهشــت کوهنــوردان ایــران اســت زیــرا ارتفاعــات شــاه کــوه
و اللــه زار در واقــع سرچشــمه زیبــای تنهــا رودخانــه دائمــی
جنــوب شــرق کرمــان یعنــی هلیــل رود اســت کــه بــه تاالب
جازموریــان مــی ریــزد.
ایــن منطقــه همچنیــن ذخیــره گاه گیاهــان دارویــی اســت.
بــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی هــر چــه ارتفــاع زیــاد تــر می
شــود گونــه هــای گیاهــی نیــز تغییــر مــی کنــد و خــواص
گیاهــان نیــز متغییــر مــی شــود.
امـا اگـر بخواهیم با منطقه بیشـتر آشـنا شـویم بایـد بگوییم
الله زار خاص ترین آب و هوا در شـرق کشـور را دارد و یکی از
مرتفع ترین مناطق مسـکونی کشـور محسوب می شـود و به

نام بـام کرمان نیز شـناخته می شـود.
ایــن منطقــه  ۱۵هــزار نفــر در  ۲۰روســتا و  ۱۵۰آبــادی
جمعیــت دارد و بــه دلیــل صنعــت پــر ســود گل محمــدی
هــر ســال بــر جمعیــت ایــن روســتاها افــزوده مــی شــود،
اللــه زار  ۱۳۰کیلومتــر تــا شــهر کرمــان فاصلــه دارد و ۳۰۰۰
متــر از ســطح دریــا ارتفــاع  دارد.
ارتفــاع ایــن منطقــه آنقــدر زیــاد اســت کــه آب در دمــای ۹۰
درجــه جــوش مــی آیــد و همیــن شــرایط جــوی اللــه زار
را بــه منطقــه مســاعد بــرای پــرورش گل محمــدی تبدیــل
کــرده اســت.
شــاید هــر زمــان اســم گل محمــدی بــه میــان آیــد همــه
یــاد قمصــر کاشــان بیفتنــد امــا بــا کمــی مطالعــه مــی توان
مرغــوب تریــن گالب ایــران را در اللــه زار یافــت.
دره ای مدیترانیــه ای بــه همــراه هــزاران آبشــار
ســحر آمیــز
دره دلفــارد کــه در  ۲۵کیلومتــری شــهر باســتانی جیرفــت

قــرار گرفتــه اســت بــه عنــوان یکــی از قطبهــای
اکوتوریســم اســتان کرمــان بــه شــمار مــی رود و شــگفت
اینکــه ایــن دره در ارتفاعــات ســربیژن آب و هوایــی مدیترانه
ای دارد و یکــی از ذخیــره گاههــای اصلــی گیاهــی و جانــوری
اســتان کرمــان نیــز محســوب میشــود .وجــود هــزاران
هکتــار بــاغ مرکبــات ،نخــل ،جنگلهــای بــادام و انــار
شــیطان رودخانههــای متعــدد و دههــا آبشــار منحصــر بــه
فــرد و گلزارهــای رنگارنــگ و زیبــا ،دلفــارد را بــه بهشــتی در
اســتان کرمــان تبدیــل کــرده اســت.
یکــی از شــگفتیهای ایــن روســتا وجــود درختــان
سردســیری در کنــار درختــان گرمســیری اســت بطــوری
کــه هــم زمــان میتــوان میوههــای درختــان گرمســیری
همچــون خرمــا و مرکبــات و درختــان سردســیری ماننــد
گــردو و گیــاس را در ایــن منطقــه مشــاهده کــرد در ایــن
میــان وجــود جنگلهایــی از میوههــای وحشــی همچــون
تمشــک و انجیــر و بــادام وحشــی بســیار مــورد توجــه
گردشــگران قــرار دارد.

گردشــگری تابستانی
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نکتــه قابــل توجــه دیگــر نزدیکــی دلفــارد با ســایت باســتانی
کنــار صنــدل و شــهر دقیانــوس در حاشــیه رودخانــه
هلیـلرود در شــهر جیرفــت اســت کــه بــا دلفــارد تنهــا چند
دقیقــه فاصلــه دارد.
ســرمایهگذاری و احــداث هتــل در ایــن منطقــه گردشــگری
شــرایط الزم برای اســکان گردشــگران و توســعه اکوتوریســم
در ایــن منطقــه را فراهــم کــرده اســت.
ایــن منطقــه در  ۳۶کیلومتــری شــمال شــهر جیرفــت و در
۲۰۰کیلومتــری جنــوب شهرســتان کرمــان قــرار گرفتــه
اســت و از جاذبههــا و مناظــر زیبــای طبیعــی همچــون
آبشــار ،ارتفاعــات ،دره ســبز و پوشــش گیاهــی برخــوردار
اســت.
پــس از گذشــتن از کنــار جنگلهــای انــار شــیطان کــه بــا
گلهــای زرد رنــگ خــود چشــم هــر بیننــده ای را خیــره
میکنــد بــه منطقــه سرســبز و زیبــای دلفــارد میرســیم.
هــوای دلفــارد بــه هــوای مدیترانــه ای مشــهور اســت و
رودخانــه ای کــه ســالها قبــل هدایــت گــر ســیالبها بــوده
دلفــارد را بــه دو قســمت تقســیم میکنــد.
در حاشــیه رودخانــه ای کــه طــول آن بیــش از  ۱۰کیلومتــر
اســت ،انــواع میوههــای وحشــی از جملــه تمشــک انجیــر و
درختــان ســپیدار و تاکســتانهای سرســبز جلــوه مینماینــد.
از جملــه جاذبههــای تاریخــی پیرامــون منطقــه نمونــه
گردشــگری دلفــارد میتــوان بــه مقبــره حیــدری ،قلعــه
ســموران و تپههــا و محوطههــای تاریخــی همچــون کنــار
صنــدل و شــهر دقیانــوس اشــاره کــرد.
امــا آبشــار زیبــای دلفــارد کــه متاســفانه بــه دلیــل
خشکســالیهای اخیــر کــم آب شــده اســت ،یکــی دیگــر
از جاذبههــای ایــن روستاســت .مســیر پیــاده روی بــرای
رســیدن بــه آبشــار که بــه «گلــم دختــر کــش» نیــز معروف
اســت دارای درختــان چنــار بلنــد و قدیمــی بســیار زیــادی
اســت کــه منظــره دل انگیــزی ایجــاد کــرده اســت .در ایــن
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مســیر ابتــدا بــه یــک آبشــار کوچــک بــر میخوریــم و پــس
از ادامــه مســیر بــه آبشــارهای دوم و ســوم مــی رســیم کــه
بــه ترتیــب مرتفعتــر میشــوند .مســیر پیــاده روی بــرای
رســیدن بــه آبشــار کوتــاه و مناســب بــرای تمــام ســنین
اســت.
ایــن آبشــار از چهــار حوضچــه یــا ُگلــم تشــکیل شــده کــه
ُگلــم دوم برزگتــر از بقیــه اســت و ارتفــاع آبشــار هــم در آن
بــه حــدود  ۱۰متــر میرســد .بــا عبــور از دیــوار ســمت چــپ
آبشــار ،بــه گل مــدوم کــه کاســه ســنگ زیبایــی را تداعــی
میکنــد؛ میرســید.
راه رســیدن بــه آبشــارهای باالتــر ،مســیرها ،ســخت و
ســختتر میشــوند .مســیر رودخانــه در بــاال دســت
آبشــارها و در کــف درهــای پــر از درختــان کوهــی ،در دل
کــوه بــاال مــیرود و فضــای بکــر و هیجــان آوری را بــه
نمایــش میگــذارد.
تابلوی نقاشی در قلب کویر خشک و بی آب و علف
امــا در ایــن میــان جاذبــه شــگفت انگیــز کــه بیشــتر بــه
رویایــی شــیرین و افســانه شــباهات دارد ،در دل کویــر بــی
آب و علــف و ســوزان لــوت واقــع شــده اســت کــه حتــی
ســاکنان اســتان کرمــان نیــز از آن کمتــر آگاهــی دارنــد بعد
از گذشــتن از آخریــن روســتاهای مســکونی و مناطقــی کــه
مــی تــوان در آنهــا حیــات و آب یافــت و هنگامــی کــه وارد
دشــتی مملــو از شــن و آفتــاب ســوزان مــی شــویم و در ۴۰
کیلومتــری شــهر گلبــاف در دل کویــر بــه نــاگاه دره ای مملو
از آب و نخلســتان ظاهــر مــی شــود کــه بــه دلیــل پــر آب
بــودن مــردم بومــی منطقــه از آن بــه عنــوان دریــا یــاد مــی
کننــد.
دره کشــیت مملــو از رودخانــه و آبشــارها کوچــک و بزرگــی
اســت کــه از دیــواره دره بــه داخــل آن جریــان دارد و در
نهایــت رودخانــه ای از آب شــیرین را در انتهــای ایــن دره
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زیبــا تشــکیل مــی دهنــد کــه بــه رویایــی در کویــر بیشــتر
شــباهت دارد.
دره کشــیت بــه طــول ســه کیلومتــر مملــو از نخلســتان
و درختــان میــوه اســت و دیــواره هــای ایــن دره عمیــق
نیــز مملــو از خــزه و نوعــی ســرخس اســت کــه در کنــار
آبشــارهای همیشــه جــاری آن روییــده و منظــره ای بدیــع
را بــه وجــود اورده اســت.
نکتــه قابــل توجــه در مــورد ایــن منطقــه وجــود آبشــاری به
ارتفــاع  ۱۲متــر اســت کــه بــه محوطــه ای مــی ریــزد کــه
مــردم محلــی بــه آن دریــا مــی گوینــد.
ایــن آبشــار حوضچــه ای طبیعی و بــزرگ را بــه وجــود آورده
اســت کــه  ۶۰۰متــر مربــع وســعت دارد و مــردم محلــی
اعتقــاد دارنــد کــه عمــق ایــن حوضچــه کــه بــه دلیــل
ریــزش آبشــارها ایجــاد شــده اســت تــا کنــون مشــخص
نشــده اســت.
وجــود دههــا آبشــار در ایــن دره در میانــه کویــر ســوزان لوت
و وجــود هــزاران اصلــه نخــل و مرکبــات هــم گونــی را بــه
وجــود آورده اســت کــه هــر بیننــده را محصــور خــود مــی
کنــد.
بــا وجــود ســرد شــدن هــوا در اکثــر مناطــق کشــور کشــیت
را مــی تــوان همچنــان بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن نقــاط
گردشــگری اســتان کرمــان محســوب کــرد هــر چنــد کــه
ایــن مــکان نیــز بــه دلیــل کــم کاریهــای صــورت گرفتــه
کمتــر معرفــی شــده اســت و امکانــات گردشــگری در ایــن
منطقــه مهیــا نیســت بــا ایــن وجــود مــردم محلــی و مهمان
نــواز منطقــه شــرایط الزم را بــرای گردشــگری بــه صــورت
خــود جــوش ایجــاد کــرده انــد.
وجــود قلعه مشــهور کشــیت کــه اقتباســی از ارگ بــم و ارگ
رایــن اســت نیــز نشــان از تاریــخ کهــن ایــن منطقــه دارد و
اینکــه کشــیت از جملــه نخســتین مکانهــای ســکونت بشــر
بــوده اســت.
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آبشاری از کوه هزار تا قلب تاریخ
آبشــار رایــن کــه بــا نــام «زر رود» نیــز شــناخته میشــود
یکــی از زیباتریــن و شــکوهمندترین مســیرهای کوهپایـهای
اســتان کرمــان اســت .آبشــار رایــن بــا ارتفــاع حــدود  ۴۰متر
در  ۱۴کیلومتــری جنــوب غربــی شــهر ییالقــی رایــن که در
دامنــه یکــی از مرتفعتریــن قلههــای ایــران بــه نــام قلــه
هــزار قــرار دارد ،واقــع شــده اســت .ایــن آبشــار از ریــزش
رودخانــهای پدیــد میآیــد کــه سرچشــمههای آن در
ارتفاعــات باالدســت و از دل دامنههــا و دیوارههــای برفگیــر
هــزار ماننــد تــاج خــروس جریــان مییابــد.
آبشــار رایــن طــی چهــار مرحلــه فــرو میریــزد .مرحلــه اول
 ۳متــر و پــس از آن  ۴متــر ،مرحلــه ســوم از لبــه پرتــگاه
تــا نقطــهای کــه ســنگ بزرگــی در دیوارههــا قفــل شــده
و مرحلــه بعــد ریــزش از ســنگ بــزرگ تــا کــف ســنگی
حوضچــه آبشــار و پخــش آب بــر دیــواره ســنگی شــیبدار
و حرکــت در الب ـهالی بیدهــا و کنــاره دیــواره بلنــد ســنگی
اســت .بــه دلیــل وجــود شــیاری کــه در محــل ریــزش
آب وجــود دارد ،حرکــت در پشــت آبشــار و لــذت بــردن از
خنکــی ذرات آب ،تجربــهای جــذاب را بــه وجــود مــیآورد
و ایــن تجربــه در زمســتان تبدیــل بــه یخنــوردی ســاده و
هیجــانآور میشــود .در ضمــن مســیر اصلــی صعــود بــه
قلــه از دامنــه روبــروی آبشــار آغــاز میشــود.
شــیارهایی در محــل ریــزش آب وجــود دارد کــه لــذت بردن
از خنــکای ذرات آب در پشــت آبشــار تجربــه ای مثــال زدنــی
را بوجــود مــی آورد کــه قابــل توصیف نیســت.
ایـن تجـارب در فصـل زمسـتان تبدیـل بـه یـخ نـوردی بـا
هیجـان زیاد می شـود کـه عالقه مندان خـاص خـود را دارد.

همچنیـن از دامنه روبروی آبشـار مسـیر اصلی صعـود به قله
آغـاز می شـود که مسـیر حرکـت آن تا ارتفـاع  ۳هـزارو ۲۰۰
متری در حاشـیه ی رودخانـه ادامه دارد و پونه هـا و گل های
وحشـی کـه در طـول مسـیر هسـتند بـه زیبایـی هـای این
منطقه افـزوده اسـت و چشـم انـداز طبیعی شـگفت انگیزی
را بـه همـراه آبشـار بـه نمایش مـی گذارند.
تجربــه ســفر بــه رایــن در فصــل زمســتان تبدیــل بــه یــخ
نــوردی بــا هیجــان زیــاد مــی شــود کــه عالقــه منــدان
خــاص خــود را دارد .امــا در تابســتان فضایــی بســیار مرفــع
و زیبــا را بــرای گردشــگران فراهــم مــی کنــد همچنیــن از
دامنــه روبــروی آبشــار مســیر اصلــی صعــود بــه قلــه آغــاز
مــی شــود کــه مســیر حرکــت آن تــا ارتفــاع  ۳هــزارو ۲۰۰
متــری در حاشــیه ی رودخانــه ادامــه دارد و پونــه هــا و گل
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هــای وحشــی کــه در طول مســیر هســتند بــه زیبایــی های
ایــن منطقــه افــزوده اســت و چشــم انــداز طبیعــی شــگفت
انگیــزی را بــه همــراه آبشــار بــه نمایــش مــی گذارنــد.
راین شـهری اسـت تاریخی و توریستی در اسـتان کرمان و در
دامنـه کـوه هزار که قلعـه بزرگ رایـن به عنـوان دومین بنای
بـزرگ خشـت و گلـی ایـران را در خود جـای داده اسـت ،این
شـهر مرکز بخـش راین از توابع شهرسـتان کرمان اسـت و در
جنوب شـرقی کرمـان قرار گرفته اسـت.
شــهر رایــن یکــی از شــهرهای خــوش آب و هــوای اســتان
کرمــان محســوب مــی شــود .کــوه هــزار مرتفعتریــن قلــه
جنــوب ایــران اســت .روســتاهای دامنــه کــوه هــزار ،بــا آب و
هوایــی دلپذیــر در فصــل بهــار و تابســتان پذیــرای میهمانان
زیــادی میباشــند.
دربهای بهشت به روی گردشگران باز میشود
شــروع گردشــگری در طبیعــت کرمــان در تابســتان از شــهر

«درب بهشــت» آغــاز میشــود ،ایــن روزهــا اگــر ســری بــه
ایــن شــهر کوچــک در حاشــیه جــاده جیرفــت -بافــت بزنید،
در ابتــدا تصــور نمیکنیــد در  ۱۶۰کیلومتــری مرکــز اســتان
و در ایــن ارتفــاع از کوهســتانهای کرمــان وارد شــهری
شــوید کــه جمعیتــش شــش هــزار و  ۵۳۸نفــر اســت امــا
در تابســتان  ۱۰هــزار مســافر را در خــود جــایداده باشــد.
وجــود امــامزاده ســلطان ســید احمــد در ایــن شــهر کوچــک
کــه از نــوادگان امــام موســی بــن جعفــر اســت بــر مرکزیــت
ایــن شــهر افــزوده اســت امــا جاذبههــای بینظیــر طبیعــی
درب بهشــت موجــب شــده اســت نــام ایــن شــهر نیــز از
طبیعــت بینظیــر منطقــه گرفتــه شــود.
ایــن شــهر در فاصلــه  ۸۵کیلومتــری شــهر جیرفــت قــرار
دارد و از مســیر شــهرهای گردشــگری رایــن و بافــت نیــز

قابلدســترس اســت.
درب بهشــت در دامنــه کوههــای بحــر آســمان قــرار دارد کــه
مهمتریــن منابــع آبــی اســتان کرمــان محســوب میشــوند،
بارندگــی در ایــن منطقــه در اســتان کرمــان ســاالنه بــه ۳۱۲
میلیمتــر میرســد و بــارش  ۴۰۰میلیمتــر نیــز در ایــن
منطقــه ثبتشــده اســت.
درحالیکــه در شــهر جیرفــت گاه در تابســتان دمــا بــه ۴۸
درجــه میرســد امــا در ســربیژن و درب بهشــت کــه ۴۰
دقیقــه تــا شــهر جیرفــت فاصلــه دارد دمــای تکرقمــی
ثبــت میشــود.
کوهســتانها و مراتــع پوشــیده از جنــگل ،چمنــزار و
گلزارهــای متعــدد اســت و متراکمتریــن جنگلهــای انــار
شــیطان کشــور در ایــن منطقــه قرارگرفتــه اســت.
ایــن عرصــه ،زیسـتگاه خــرس ســیاه آســیایی ،گــراز ،گرگ،
روبــاه ،خرگــوش ،الکپشــت ،مــار ،گربــه وحشــی ،شــغال،
کبــک ،عقــاب قهــوهای ،قرقــی ،جغــد ،ســار اســت.

پــارک خبــر کلکســیونی از گیاهــان و جانــوران
کمیــاب
پـارک ملـی «خبر» کمـی دورتـر از درب بهشـت قـرار دارد و
باید برای رسـیدن به این منطقه گردشـگری فاصله بیشـتری
را طـی کـرد امـا اقلیـم خـاص و زیبـای خبـر موجـب شـده
اسـت ایـن منطقـه موردتوجـه ویـژه قـرار گیـرد بهطوریکه
در تابسـتانها خبر یکـی از مهمتریـن مکانهـای موردعالقه
اعـراب خلیجفـارس اسـت.
بزرگتریــن پــروژه گردشــگری خاورمیانــه در ایــن منطقــه
در حــال اجــرا اســت.
پــس از حضــور در شــهر بافــت در انتهــای جــاده بافــت-
کرمــان مناظــر بدیــع و زیبایــی را خواهیــد دیــد امــا اگــر
بافــت را بــه ســمت خبــر تــرک کنیــد وارد دنیایــی دیگــر
خواهیــد شــد.
»خبــر» منطقــهای پــر آب اســت و رودخانــه اصلــی
بهیکبــاره از دل زمیــن بــه بیــرون میجوشــد و جریانــی
خروشــان ایجــاد میکنــد کــه در دل باغهــای گــردو و
بــادام پیــش مــیرود.
خبــر بهعنــوان یازدهمیــن پــارک ملــی ایــران ثبتشــده
اســت .پلنــگ ،گربــه ،کل و بــز ،شــاه روبــاه ،قــوچ و میــش،
شــغال ،کفتــار ،گــراز ،کارآکال ،گــرگ ،آهــو ،خرگــوش،
عقــاب طالیــی ،عقــاب دو بــرادر ،عقــاب مارخــور ،دلیجــه
کوچــک ،همــا ،کرکــس ،شــاهین ،آهــو بــره ،کبــک ،تیهــو،
پــری شــاخ ،قمــری معمولــی ،باقرقــره ،ســینه ســیاه و
پرنــده جیرفتــی در ایــن منطقــه زندگــی میکننــد و
کوهســتانهای خبــر مملــو از زیــره کوهــی اســت.
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گردش در گنجینه ایران باستان؛ اینجا تاریخ با طبیعت گرهخورده است

آذربایجــان غربــی در کنــار هــزاران جاذبــه تاریخــی و طبیعی
ملــی و جهانــی بــه دلیــل وجــود آثــار بینظیــری همچــون
مســاجد تاریخــی ،کلیســاها و آتشــکدههای پررمــزوراز
گنجینــه ایــران باســتان بــه شــمار م ـیرود.
شــکلگیری تمدنهــای آشــور ،اورارتــو ،مانــا ،مــاد و پــارس
در قبــل از اســام و ظهــور سلســلهها و حکومتهــای
محلــی در آذربایجــان غربــی بــه همــراه حضــور اقــوام و
اقلیتهــای دینــی متعــدد اعــم از تــرک ،کــرد ،ارمنــی و
آشــوری بــه همــراه هممــرزی بــا ســه کشــور خارجــی
موجــب شــده تــا ایــن بخــش از ایــران ،بزرگتریــن مرکــز
تعامــل فرهنگــی در غــرب کشــور باشــد.
اســتان آذربایجــان غربــی بــا یــک هــزار و  ۶۰۰اثــر
ثبتشــده ملــی ۵۸ ،منطقــه نمونــه و  ۱۳مســیر بکــر
گردشــگری ،بــر اســاس کاوشهــای باستانشناســی
میــراث دار تمــدن  ۸هزارســالهای اســت کــه در دل خــود
رمــز و رازهــای زیــادی دارد ،تمدنــی بینظیــر کــه ایــن
روزهــا منتظــر نیمنگاهــی از ســوی مســئوالن اســت تــا
رونــق ویــژهای یابــد.
اگرچــه رونــق صنعــت گردشــگری در ایــن اســتان مــرزی
گامهــای اول را طــی میکنــد امــا ضمــن تجربــه چهارفصــل
ایــران در اســتان آذربایجــان غربــی هــر بخــش از جاذبههــای
آن جوابگــوی آنچــه یــک گردشــگر خارجــی و حتــی داخلی
میخواهــد ،اســت .وجــود ســه هــزار روســتای مــرزی بکــر
و بینظیــر میتوانــد عالقهمنــدان اکوتوریســم را بهخوبــی
مجــذوب خــود کنــد.
دو اثــر تاریخــی ثبتشــده جهانــی قــره کلیســا و مجموعــه
تخــت ســلیمان تــکاب بــه همــراه هــزار و  ۶۰۰جاذبــه

تاریخــی پررمــزوراز ،خــود بهتنهایــی انگیــزه باالیــی بــرای
ســفر و حضــور گردشــگران خارجــی و داخلــی بــه آذربایجان
غربــی اســت .آثــار تاریخــی کــه هــر یــک ســند و گواهــی بر
قدمــت بــاالی ایــن دیــار اســت.
برنامههــای متفاوتــی در بخــش صنعــت گردشــگری
برنامهریزیشــده اســت
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
آذربایجــان غربــی در خصــوص آخریــن وضعیــت صنعــت
گردشــگری گفــت :آذربایجــان غربــی بــا بیــش از  ۱۶۰۰اثــر
تاریخــی و طبیعــی ثبتشــده ملــی و دو اثــر ثبتشــده
جهانــی یکــی از اســتانهای مهــم و دارای پتانســیل باالیــی
در بخــش گردشــگری اســت.
جلیــل جبــاری ادامــه داد :ایــن اســتان تمــام ظرفیتهــای
موردنیــاز بــرای توســعه صنعــت گردشــگری در بخشهــای
مختلــف ازجملــه وجــود آثــار تاریخــی و طبیعــی بکــر بــا
تمــدن بــاالی هشــت هــزار ســال ،ظرفیــت عظیــم در بخش
توریســم درمانــی بــه دلیــل هممــرزی بــا ســه کشــور
خارجــی ،مناطــق بکــر در بخــش روســتایی و بــوم گــردی در
یــک مجموعــه بینظیــر را داراســت.
وی خاطرنشــان کــرد :متأســفانه باوجودایــن ظرفیــت و
ذخایــر عظیــم گردشــگری و تاریخــی تاکنــون اســتفاده
درســت از ایــن ظرفیتهــا صــورت نگرفتــه امــا امســال
برنامههــای متفاوتــی در بخشهــای مختلــف گردشــگری
ازجملــه جشــنواره ملــی گردشــگری در ارومیــه بــه همــراه
پنجمیــن نمایشــگاه ملــی صنایعدســتی در اســتان در
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

جبــاری بــا بیــان اینکــه جشــنواره ملــی گردشــگری
از  ۲۹مــرداد تــا  ۲شــهریورماه ســال جــاری در محــل
نمایشــگاههای دائمــی واقــع در پــارک جنگلــی ارومیــه
برگــزار میشــود ،اضافــه کــرد :در ایــن جشــنواره  ۳۰۰غرفــه
در راســتای معرفــی صنایعدســتی سراســر کشــور ،معرفــی
جاذبههــای گردشــگری و همچنیــن صنایــع و حــرف
مرتبــط بــا صنعــت گردشــگری بــرای بازدیــد عالقهمنــدان
و متخصصیــن برپــا خواهــد شــد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
آذربایجــان غربــی اظهــار داشــت :برگــزاری ایــن جشــنواره و
نمایشــگاه فرصــت ارزشــمندی بــرای اطالعرســانی و معرفی
هــر چــه بهتــر اســتان و ظرفیتهــای بینظیــر گردشــگری
در ســطح ملــی و حتــی بینالمللــی خواهــد بــود کــه امیــد
م ـیرود ســایر دســتگاههای اجرایــی و نیــز مســئوالن از آن
بهــره کافــی را ببرنــد.
رونمایــی از کتــاب معرفــی  ۵مســیر مهــم
گردشــگری آذربایجــان غربــی
وی از برگــزاری جشــنوارههای ملــی غــذا ،انگــور ،ســیب و
گیــاس در ســطح شــهرهای ارومیــه ،اشــنویه و سردشــت
طــی ســال جــاری خبــر داد و گفــت :ایــن جشــنوارهها
عــاوه بــر اینکــه زمین ـهای بــرای آشــنایی بهتــر و بیشــتر
بــا آدابورســوم و ســنتهای بومــی منطقــه محســوب
میشــود بلکــه فرصتــی بــرای حضــور گردشــگران داخلــی
و خارجــی و معرفــی بهتــر اســتان اســت.
جبــاری از توزیــع دو هــزار نســخه بروشــور و نقشــه
گردشــگری اســتان طــی امســال خبــر داد و گفــت :در ایــن
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بروشــورها اماکــن تاریخــی و گردشــگری اســتان بهصــورت
نوشــتاری و تصویــری بــه عالقهمنــدان ســفر بــه آذربایجــان
غربــی شــرح دادهشــده و نقشــههای دسترســی نیــز درج
شــده اســت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه رونمایــی کتــاب معرفــی
پنــج مســیر گردشــگری مهــم اســتان همزمــان با جشــنواره
ملــی گردشــگری کــه امســال در ارومیــه برگــزار میشــود،
افــزود :بــا رونمایــی و توزیــع ایــن کتــاب منبــع ارزشــمندی
در راســتای دسترســی و معرفــی بهتــر ظرفیتهــای
گردشــگری اســتان در اختیــار عالقهمنــدان ســفر بــه ایــن
اســتان قــرار میگیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه توســعه پایــدار در بخــش صنعــت
گردشــگری نیازمنــد توجــه و فراهــم کــردن زیرســاختهای
الزم اســت ،افــزود :متأســفانه در بخــش راه و مســیر
دسترســی بــه بخشــی از آثــار تاریخــی ،از طریــق ریلــی و
هوایــی بــا مشــکالتی روبـهرو هســتیم کــه ایــن امــر توســعه
ایــن صنعــت را بــا کنــدی مواجــه کــرده کــه امیدواریــم بــا
رفــع ایــن موانــع بتوانیــم زمینــه توســعه را بیشازپیــش
فراهــم کنیــم.
جبــاری بــا بیــان اینکــه بخــش گردشــگری بهعنــوان حــوزه
مهــم در توســعه پایــهای اســتان مطــرح اســت ،گفــت:
توســعه حملونقــل ریلــی و هوایــی میتوانــد نقــش مهمــی
در گســترش روابــط بــا ســایر اســتانها و مناطــق کشــور و
کشــورهای همســایه بهعنــوان ضروریتریــن زیرســاخت در
ایــن حــوزه داشــته باشــد.
رونمایی از فیلم مستند معرفی جاذبههای گردشگری
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
آذربایجــان غربــی خاطرنشــان کــرد :بــرای اولیــن بــار اقــدام
بــه تهیــه فیلــم معرفــی جاذبههــای گردشــگری تمامــی
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شــهرهای اســتان کردهایــم کــه تــا یــک مــاه آینــده فیلــم
معرفــی جاذبههــای گردشــگری  ۱۰شهرســتان اســتان
رونمایــی میشــود.
جبــاری همچنیــن از تهیــه و پخــش  ۵۰مــورد تیــزر
معرفــی آثــار تاریخــی و معرفــی جاذبههــای گردشــگری
اســتان بــرای نخســتین بــار در مناطــق پرتــردد و مهــم
اســتان و ســایر اســتانهای کشــور خبــر داد و افــزود:
تــاش میشــود ایــن تیزرهــا بــا همــکاری صداوســیما
و نیــز فضــای مجــازی و مشــارکت رســانههای اســتان
پخــش شــود.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت مــرزی بــودن اســتان و نقــش آن
در توســعه صنعــت گردشــگری عنــوان کــرد :تمــام تــاش ما
در ایــن حــوزه افزایــش میــزان تورهــای ورودی از کشــورهای
همجــوار و همســایه و نیــز ســایر کشــورهای خارجــی اســت.
جبــاری بــا بیــان اینکــه افزایــش میــزان تورهــای ورودی
نیازمنــد برنامهریــزی اصولــی از ســوی ایــن اداره کل
اســت ،گفــت :بخــش اعظمــی از ایــن موضــوع نیــز
نیازمنــد اتخــاذ تمهیــدات الزم بــرای تســهیل در عبــور
و مــرور گردشــگران خارجــی از طریــق مرزهــای اســتان
اســت کــه امیــد مـیرود امســال ایــن موضــوع موردتوجــه
مســئوالن قــرار گیــرد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
آذربایجــان غربــی اضافــه کــرد :همچنیــن ایجــاد  ۹کمپینگ
گردشــگری در اســتان ازجملــه کمپینــگ هــای گردشــگری
در ماکــو و تــکاب و در پایگاههــای جهانــی تخــت ســلیمان
تــکاب ،قــره کلیســا بســطام و غــار ســهوالن بیانگــر
ظرفیتهــای فــراوان اســتان در ایــن حــوزه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه آذربایجــان غربــی ازنظــر تعــداد
مناطــق نمونــه گردشــگری بــا معرفــی  ۵۸منطقــه رتبــه ۵
کشــوری را داراســت ،عنــوان کــرد :اســتان آذربایجــان غربــی
مناطــق مختلفــی بــرای ایجــاد کمپهــای بــوم گــردی و

طبیعتگــردی دارد کــه تاکنــون نتوانســتهایم بهصــورت
حداقلــی نیــز از آن بهــره ببریــم.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
آذربایجــان غربــی افــزود :امســال ضمــن حمایــت از صنعــت
بــوم گــردی در اســتان بــه دلیــل گردشــگر پذیــر بــودن
اســتان در فصــل تابســتان برنامههــای متعــددی ازجملــه
جشــنوارههای فرهنگــی ،گردشــگری در شــهرهای مختلــف،
معرفــی محورهــای جدیــد گردشــگری ،برگــزاری اســتارت
آپ هــای حــوزه گردشــگری بــا همــکاری تشــکلهای
مردمنهــاد اجــرا میشــود.
بروکراســی پرپیــچ و خــم ســرمایه گــذاری در
بخــش گردشــگری همــوار شــود
جبــاری کــه در حــال حاضــر چــه موانعــی ســد راه توســعه
صنعــت گردشــگری اســت؟ افــزود :ضــرورت هماهنگــی و
همــکاری دســتگاههای اجرایــی در بحــث واگــذاری اراضــی
بــه مناطــق نمونــه گردشــگری و کافی نبــودن تســهیالت در
مقایســه بــا ســایر اســتانها ،عــدم اجــرای تعهدهــای برخــی
از دســتگاههای اجرایــی کــه طبــق مصوبــات هیئتوزیــران
بایــد زیرســاختها و آب و بــرق مناطــق را تأمیــن کننــد و
لــزوم توجــه بیشــتر بــه ایــن زیرســاختها از مشــکالت ایــن
بخــش در اســتان اســت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
آذربایجــان غربــی گفــت :آذربایجــان غربــی دارای
ظرفیتهــای فراوانــی در بخــش گردشــگری اســت
ولــی ســرمایهگذاران ایــن حــوزه نیــز دارای مشــکالت
عدیــدهای هســتند و انتظــار داریــم مســئوالن توجــه
بیشــتری بــه ایــن موضــوع و رفــع مشــکالت ایــن بخــش
مهــم داشــته باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه وجــود جاذبههــای طبیعــی و آثــار
تاریخــی بینظیــری چــون تخــت ســلیمان و قــره کلیســا
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در اســتان ،آذربایجــان غربــی را بــه یکــی از اســتانهای
منحصربهفــرد در حــوزه گردشــگری تبدیــل کــرده اســت،
افــزود :متأســفانه بــه دلیــل عــدم ســرمایهگذاری و فقــدان
زیرســاختهای الزم ،صنعــت توریســم آنطــور کــه
بایدوشــاید جایــگاه واقعــی خــود را در ایــن اســتان به دســت
نیــاورده اســت.
جبــاری بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی
مناســب اســتان یکــی از قطبهــای گردشــگری در فصــل
تابســتان بــه شــمار مــیرود ،گفــت :امســال پیشبینــی
میشــود تعــداد گردشــگران ورودی بــه اســتان ،بــه ســه
میلیــون و  ۵۰۰نفــر برســد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان هماکنــون دارای ۳۶
هتــل ۵۳ ،مهمانپذیــر ۴۳ ،واحــد پذیرایــی بینراهــی و
دو مجتمــع گردشــگری اســت ،افــزود :در حــال حاضــر دو
هــزار و  ۸۷۰تخــت در واحدهــای اقامتــی ۳۰۴ ،تخــت در
بخــش مجتمعهــای گردشــگری ،هــزار و  ۵۷۵تخــت در
بخــش واحدهــای اقامتــی بینراهــی ۷۰ ،تحــت در بخــش
بــوم گــردی و  ۱۰۱تخــت در بخــش هتــل آپارتمــان آمــاده
میزبانــی از گردشــگران اســت.
وی بــا اشــاره بــه احــداث  ۱۵واحــد اقامتــی جدیــد در
اســتان خاطرنشــان کــرد :ایــن طرحهــا در بخــش توســعه
و ســرمایهگذاری ســازمان در دســت احــداث اســت کــه بــا
بهرهبــرداری از آنهــا یــک هــزار و  ۲۰۰تخــت بــه مجمــوع
تختــهای اقامتــی اســتان افــزوده میشــود.
ارومیه شهر بینالمللی گردشگری میشود
هرچنــد شــهردار ارومیــه بــر اســاس مصوبــه ســازمان
میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری کشــور از
معرفــی ارومیــه بهعنــوان شــهر بینالمللــی گردشــگری
در ســال  ۲۰۲۰خبــر داده اســت امــا مســئوالن میــراث
فرهنگــی اســتان تاکنــون بحــث زیــادی در ایــن خصــوص
نکرد هانــد.
شــهردار ارومیــه در خصــوص معرفــی ارومیــه بهعنوان شــهر
بینالمللــی گردشــگری در ســال  ۲۰۲۰افــزود :آذربایجــان
غربــی دارای ســه ظرفیــت و پتانســیل بــاال در بخــش مــرزی
بــه دلیــل هممــرزی بــا ســه کشــور خارجــی ،کشــاورزی
بــه دلیــل داشــتن آبوخــاک مناســب و حاصلخیــز و نیــز
صنعــت اســت.
محمــد حضــرت پــور اظهــار داشــت :در  ۴۰ســال گذشــته
متأســفانه باوجــود ظرفیتهــای بینظیــر در بخشهــای
مذکــور ،چــه در بخــش ظرفیتهــای مــرزی و چــه در
بخــش کشــاورزی و صنعــت نتوانســتیم بهخوبــی بهــره
کافــی را ببریــم هرچنــد اقدامــات ،موفقیــت و مزیتهــای
زیــادی در ایــن بخشهــا داریــم و بــه دســت آوردهایــم.
وی بــا بیــان اینکــه توجــه بــه صنعــت گردشــگری شــاهکلید
توســعه اســتان بــه دلیــل دارا بــودن بیــش از هــزار و ۶۰۰
اثــر تاریخــی و طبیعــی و دو اثــر جهانــی بــه شــمار مـیرود،
گفــت :در ایــن راســتا هدفگــذاری کــه صــورت گرفتــه
معرفــی ارومیــه بهعنــوان شــهر بینالمللــی در ســال ۲۰۲۰
اســت.
شــهردار ارومیــه بــا تأکیــد بــر اینکــه تحقــق ایــن مهــم
نیازمنــد فراهــم بــودن زیرســاختهای الزم در بخــش راه،
هوایــی ،ریلــی ،هتــل و  ...اســت ،گفــت :برنامهریــزی در
ایــن بخــش بهصــورت نرمافــزاری و ســختافزاری اســت
کــه هــر دو بایــد همســو باهــم توســعه یابــد کــه شــهرداری
ارومیــه در بخــش ســختافزاری بــا اختصــاص اعتبــارات
مناســب اقدامــات زیــادی در بخــش عمــران شــهری آغــاز
کــرده اســت.
تهیه و توزیع فیلم از جاذبههای گردشگری ارومیه
وی خاطرنشــان کــرد :در بخــش نرمافــزاری نیــز یــک

MEHR

فیلــم  ۲۵دقیقــهای از جاذبههــای گردشــگری و طبیعــی
ارومیــه را تحــت عنــوان «ارومیــه ،شــهر بینالملــل»
بــه زبانهــای مختلــف خارجــی تهیهکردهایــم و بــا
رایزنیهــای صــورت گرفتــه بــا مدیرعامــل شــرکت
گردشــگری اروپــا در نظــر داریــم ایــن فیلــم توســط
شــرکتهای گردشــگری اروپایــی توزیــع و تبلیــغ شــود.
حضــرت پــور همچنیــن از اختصــاص  ۱۰درصــد از اعتبــار
 ۶۰۰میلیــارد تومانــی در بخــش عمــران شــهرداری ارومیــه
بــرای تکمیــل زیرســاختها خبــر داد و گفــت :بــا کمــک
ارگانهــا و نهادهــای دولتــی و بخــش خصوصــی به اســتقبال
ایــن رویــداد مهــم میرویــم.
شــهردار ارومیه تکمیــل زیرســاختهای گردشــگری ازجمله
احــداث راههــای دسترســی ،احــداث مجتمعهــای اقامتــی
و تفریحــی در کنــار جاذبههــای مهــم گردشــگری ،احــداث
بزرگتریــن شــهربازی غــرب کشــور در «چــی چســت» و
تکمیــل و ب ـهروز کــردن اماکــن اقامتــی در داخــل شــهر را
از مهمتریــن برنامههــا در حــوزه گردشــگری عنــوان کــرد و
افــزود :افزایــش مــدت اقامــت گردشــگران در اســتان و بــاال
بــردن درآمدهــای گردشــگری از مهمتریــن اهــداف در ایــن
بخــش اســت.
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حضــرت پــور بــا بیــان اینکــه حملونقــل یکــی از
مهمتریــن عوامــل جــذب گردشــگر اســت ،خاطرنشــان
کــرد :بهرهبــرداری از خــط آهــن مراغــه بــه ارومیــه طــی
امســال ،توســعه فــرودگاه بینالمللــی ارومیــه ،آغــاز
عملیــات اجرایــی احــداث قطــار شــهری و نوســازی نــاوگان
حملونقــل درونشــهری و برونشــهری از برنامههــای
عملیاتــی ایــن حــوزه اســت.
شــهردار ارومیــه بــه ظرفیــت بــاالی اســتان در بخــش
توریســم درمانــی نیــز اشــاره کــرد و گفــت :در حــال
حاضــر بیمــاران زیــادی از کشــورهای عــراق ،اربیــل ،باکــو
و ارمنســتان بــه ارومیــه مراجعــه میکننــد کــه ایــن امــر
میتوانــد در توســعه صنعــت گردشــگری اســتان مؤثــر
باشــد.
وی بــه ظرفیــت توریســم ورزشــی در اســتان نیــز اشــاره
کــرد و گفــت :ســیلوانا یکــی از ظرفیتهــای کمنظیــر بــرای
ورزشهــای هوایــی ازجملــه پاراگالیــدر اســت و هرســال
برگــزاری مســابقات بینالمللــی ایــن ورزش در ســیلوانا
میتوانــد ضمــن کمــک بــه تکمیــل زیرســاختهای
توســعه در ایــن منطقــه فرصتــی بــرای معرفــی بهتــر
جاذبههــای گردشــگری باشــد.
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گردشــگری تابستانی
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توگذاردردیارسرابها؛ازخنکای«کهمان»تاسرسبزی«کاکارضا»
گش 

گشــتوگذار در حاشــیه ســرابهای بکــر ،لــذت بــردن از
خنــکای «کهمــان» و سرســبزی «کاکا رضــا» را در ســفر بــه
شــمال لرســتان تجربــه کنیــد ،جایــی کــه بهشــت طبیعــت
اســتان نــام گرفتــه اســت.
شهرســتان سلســله بــا وجــود ســرابهای زیبــا و بهشــتی،
انــواع باغــات و مــزارع و دش ـتهای گســترده ،مجموع ـهای
از زیباییهــای طبیعــت لرســتان را در خــود جــایداده
اســت؛ جایــی که بــا آبوهــوای ســرد در زمســتان و شــرایط
اقلیمــی معتــدل در بهــار و تابســتان تنــوع گســتردهای از
پوشــش طبیعــی را در مراتــع و کوههــا گســترانده اســت.
گشتوگذار در بکرترین مناطق سلسله
دشــت الشــتر در شــمال اســتان و در میــان مناطــق
کوهســتانی بــا ارتفــاع باالتــر از  ۱۵۰۰متــر قرارگرفتــه
اســت .ایــن دشــت بســتر پرتراکمتریــن نقــاط روســتایی
کمجمعیــت اســتان بــه شــمار مــیرود و مســاحت آن
بالغبــر  ۳۰هــزار هکتــار اســت.
شهرســتان سلســله یکــی از مناطــق بکــر و دارای پتانســیل
بــاالی گیاهــی و جانــوری در لرســتان بــوده بهنحویکــه
 ۵۰۰گونــه گیاهــی و  ۲۰۰گونه جانــوری در این شهرســتان
وجــود داشــته و قســمت اعظــم دو منطقــه حفاظتشــده
«ســفیدکوه» و شــکار و صیــد ممنــوع «گریــن» در ایــن
شهرســتان واقعشــده اســت.
رشــتهکوه گریــن از رشــتهکوههای مهــم غــرب ایــران
اســت کــه در شــمال اســتان لرســتان قــرار دارد .گریــن
از رشــتهکوههای بلنــد زاگــرس اســت کــه در ادامــه
اشــترانکوه قــرار دارد و طــول آن بــه بیــش از  ۱۸۶کیلومتــر
میرســد .گریــن از غــرب بــه دلفــان ،از شــمال بــه نهاونــد،
از شــرق بــه شهرســتان بروجــرد و از جنــوب بــه شهرســتان
سلســله محــدود میشــود و طبیعــت گــردان میتواننــد
از هــر نقطــه بــه تماشــای قلــل مرتفــع و زیبــای گریــن
بنشــینند .رشــتهکوه گریــن هرســاله میزبــان کوهنــوردان
و طبیعــت گــردان حرفـهای اســت کــه در فصلهــای بهــار و
تابســتان بــه ایــن منطقــه بکــر ســفر میکننــد.

قلههــای بلنــد آن شــامل «یــال کبــود» و کــوه «چهــل
نابالغــان» در جغرافیــای الشــتر واقعشــده و دیگــر قلــه بلنــد
رشــتهکوه گریــن «بازگیــر» اســت کــه در الشــتر قــرار دارد.

ســراب «زز» بــا گــذر از مــزارع و باغــات مختلــف ،ایــن
اراضــی را نیــز آبیــاری میکنــد تــا کشــاورزی و باغــداری
منطقــه را نیــز رونــق دهــد.

گردشـگری بـا طعـم چیـدن میوههـا و صیفیجات
تـازه از باغات الشـتر
در منطقــه گریــن اکثــر گونههــای جانــوری و گیاهــی
لرســتان وجــود دارد بهنحویکــه  ۱۵درصــد تنــوع زیســتی
کشــور را در ایــن منطقــه میتــوان مشــاهده کــرد .از
گونههــای شــاخص جانــوری منطقــه میتــوان بــه خــرس،
پلنــگ ،کل و بــز ،گــرگ خاکســتری ،کفتــار ،خرگــوش و  ...
اشــاره کــرد.
وجــود آبوهــوای معتــدل باعــث شــده تــا عمــده باغــات
گــردو ،زردآلــو ،ســیب و گیــاس در ایــن خطــه سرســبز
لرســتان جــای بگیرنــد؛ در کنــار ایــن باغــات در سراســر
شهرســتان سلســله مزارعــی وســیع از صیفیجــات ازجملــه
خیــار بــه چشــم میخــورد و بهتریــن نــوع خیــار در
لرســتان مختــص بــه «الشــتر» مرکــز شهرســتان سلســله
اســت.
در بهــار و تابســتان بــا گــذر از جادههــا و معابــر روســتاهای
شهرســتان سلســله میتــوان نوبرانههــای فصــل کــه
بهتازگــی از مــزارع و باغــات چیــده شــده و بــرای فــروش در
کنــار جادههــا بســتهبندی شــدهاند را دیــد تــا گردشــگری
در شهرســتان سلســله بــا صــرف میوههــا و صیفیجــات
تــازه همــراه باشــد.

طبیعــت بهشــتوار لرســتان و خــروش رودخانــه
زالل «کهمــان»
سـراب و چشـمه زالل کهمان در فاصله تقریباً  ۱۵کیلومتری
شـمال الشـتر از کوه گرین سرچشـمه گرفته و در مسیر خود
به سـمت الشـتر انـواع درختـان از جمله گـردو با عمـر بعضاً
 ۵۰۰سـال و قطـر چندین متـر و محصول صدها تنـی گردو،
گالبـی ،آلـو ،انجیـر ،زالزالـک و بلوط را سـیراب میکنـد و به
رودخانـه کهمان مبدل میشـود.
سرچشــمه ابتدایــی رودخانــه کهمــان ،چشــمه «تخــت
شــاه» و چشــمههای اطــراف آن اســت کــه پــس از جــاری
شــدن در درون دره کهمــان ،آب چشــمه ســراب «خاصــان»
و دیگــر چشــمههای اطــراف بــه آن پیوســته و رودخانــه
کهمــان را شــکل میدهنــد.
مجموعــهای از دشــتهای زیبــا ،آبهــای خروشــان،
باغــات گســترده و طبیعــت دلنــواز ،ایــن خطــه را بهعنــوان
«بهشــت لرســتان» مطــرح کــرده اســت.

سراب حیاتبخش «زز»
ســراب «زز» در فاصلــه  ۵کیلومتــری شــهر الشــتر بــا
آبــی زالل ،نشــاط بخــش روح انســان اســت ،جایــی کــه
جوشوخــروش ســراب از سرچشــمه آن تــا آرامــش و
زاللــی ســراب در پاییندســت ،طبیعتــی حیاتبخــش
خلــق کــرده اســت و هــر مســافری کــه از ایــن منطقــه عبور
میکنــد بیشــک ســاعتی از روز خــود را در کنــار ایــن
ســراب میگذرانــد و روح خــود را جــا میدهــد.

چشمه و آبشار و باغ را یکجا در «کاکارضا» ببینید
کاکا رضــا منطقــه نمونه گردشــگری لرســتان در شهرســتان
سلســله اســت و شــامل روســتا ،ســراب ،آبشــار و رودخانــه
زیبایــی بــوده و مجموعــهای از زیباییهــای طبیعــت را
یکجــا جمــع کــرده اســت.
ســراب گلهــو از زیباییهــای منطقــه گردشــگری کاکارضــا
اســت؛ «هــو» در زبــان پهلــوی بــه معنــی خــوب و نیکــو
بــوده و «گلهــو» بــه معنــی مــکان گلهــای خــوب
اســت .ایــن منطقــه در شــمال شــرق روســتای کاکا رضــا و
در دامنــه کــوه زریــن مشــت قرارگرفتــه و دارای دو ســراب
دائمــی و یــک ســراب فصلــی اســت .در کنــار ســراب گلهو،
دو درخــت کهنســال چنــار ســایه گســتردهاند .ایــن
منطقــه ییــاق عشــایر روســتا اســت و در حــال حاضــر
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بهعنــوان کمپینــگ گردشــگری عشــایری توســط ســازمان
میــراث فرهنگــی صنایــع و گردشــگری مورداســتفاده قــرار
میگیــرد.
آبشــار ورتختــان در چهــار کیلومتــری شــرق روســتای
کاکارضــا قــرار دارد؛ آب ســراب گلهــو در منطقــه ورتختــان
آبشــاری زیبایــی را شــکل داده کــه در فصــل بهــار پذیــرای
بســیاری از گردشــگران اســت.
کرانــه رودخانــه کاکا رضــا از روســتای کاکا رضــا بــه
ســمت شــرق ،بــه طــول  ۲۰کیلومتــر بهواســطه داشــتن
زیباییهــای طبیعــی و جنگلهــای بلــوط اطــراف
رودخانــه و داشــتن آب آشــامیدنی تــازه و گــوارا بهعنــوان
یــک تفرجــگاه عمومــی مورداســتفاده گردشــگران قــرار
میگیــرد.
تفریحــگاه زمینهــای کشــاورزی اطــراف روســتا را در
بــر گرفتــه و باغهــای میــوه سرســبزی همچــون ســیب،
گالبــی ،آلــو ،گــردو و ...زیبایــی کمنظیــری را بــه ایــن
روســتا بخشــیدهاند.
روایتگری بنایی تاریخی از فرهنگ غنی لَکها
در  ۴۸کیلومتـری شـمال غربـی اسـتان لرسـتان اثـری
تاریخـی به نـام قلعه مظفـری قـرار دارد که بیانگـر قدمت
و تمـدن قـوم لـک و بهویـژه مردمـان مهماننـواز
سلسـله است.
ایــن اثــر ارزشــمند تاریخــی کــه در حــال حاضــر
بهعنــوان یکــی از جاذبههــای گردشــگری و
فرهنگــی شهرســتان سلســله به شــمار مـیرود در
اواخــر دوران قاجاریــه توســط ســید مهــدی خــان
امیــر منظــم و بعدهــا توســط مهــر علیخــان امیــر
منظم(حســنوند) بناشــده اســت.
معمــاری ایــن اثــر تاریخــی مربوط بــه پهلــوی اول
بــوده کــه مصالــح بهکاربــرده در ایــن اثــر از چــوب
و آجــر و خشــت خــام استفادهشــده و معمــاری آن
طــاق ضربــی اســت.
درگذشـته بخشـی از ایـن بنـای تاریخـی بهعنوان
دارالحکومـه و بخـش دیگـر ایـن بنـا بهعنـوان
محلـی بـرای برگـزاری مراسـمات ملـی و مذهبـی
استفادهشـده اسـت بهطوریکـه در مناسـبتهای
مذهبـی و در ایام مختلف سـال این مـکان تاریخی
بهعنـوان مکانـی بـرای روضهخوانـی و برگـزاری
مراسـمات عـزاداری استفادهشـده اسـت.
همچنیــن ایــن اثــر تاریخــی محلــی بــرای
تجمــع ریشســفیدان و بــزرگان منطقــه بــرای
تصمیمگیــری و یــا مراســماتی چــون «خــون
صلــح» و دوســتی و رفــع کدورتهــا بیــن طوایــف
و حــل کــردن مشــکالت مــردم و غیــره بــوده
اســت.
ایــن اثــر تاریخــی شهرســتان سلســله بــا شــماره
 ۴۱۴۶در ســال ۱۳۸۰در فهرســت آثــار ملــی بــه
ثبــت رســیده اســت.
عطــا حســنپور کارشــناس و پژوهشــگر حــوزه
میــراث فرهنگــی بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتان
سلســله یکــی از حاصلخیزتریــن ،پرآبتریــن
و غنیتریــن دشــتهای ایــران اســت ،اظهــار
داشــت :آب ایــن دشــت و مســئله پرآبــی ایــن
دشــت و جایگاهــی کــه در بحــث آب داشــته باعث
شــده اولیــن اداره امــور آب اســتان در الشــتر ایجاد
شــود.
وی بابیــان اینکــه در حــوزه  تاریخــی ،در چنــد
منبــع تاریخــی غیــر موثــق آمــده اســت کــه
دشــت الشــتر بــه خاطــر مرغزارهــای غنــی و
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پــرآب پرورشــگاه اســبهای هخامنشــی بــوده اســت،
تصریــح کــرد :منابــع موثــق مثــل منابــع دوران اســامی،
نزهــه العلــوم ،حمــداهلل مســتوفی و یاقــوت حمــوی اذعان
داشــتهاند کــه «الشــتر شــهری اســت کــه از آن فنــدق
فــراوان خیــزد».
ایــن کارشــناس و پژوهشــگر حــوزه میــراث فرهنگــی
بــا اشــاره بــه اینکــه ازلحــاظ تاریخــی قدیمیتریــن
بنایــی کــه در الشــتر داریــم و هســته اولیــه شــهر دور
آن شــکلگرفته ،قلع ـهای بــه نــام قلعــه مظفــری اســت،
افــزود :خانههــای قدیمــی در اطــراف آن احداثشــده
و خوانیــن و متنفــذان شــهر در ایــن قلعــه بــر مــردم
حکومــت کردهانــد.
حســنپور بــه بررســی جایــگاه پیشازتاریــخ شهرســتان
سلســله و شــهر الشــتر پرداخــت و گفــت :چنــد اثر مهــم در
الشــتر و اطــراف آن داریــم کــه بــه دورههــای پیشازتاریــخ
برمیگــردد ،در دامنههــای جنوبــی کــوه گریــن و دره
«خرگــوش نــاب» ،چنــد محوطــه پیشازتاریــخ بــا
قدمــت  ۲۰و  ۳۰هــزار ســال وجــود دارد؛ جــزو مهمتریــن
ســکونتگاهها بودهانــد.
وی یــادآور شــد :قدمــت غــار «مرکــوردل» و اشــکفت
جوانمــرد بــه دوره غارنشــینی یــا پارینهســنگی برمیگــردد.
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«گریران» بزرگترین سایت باستانی شهرستان سلسله
این کارشـناس و پژوهشـگر حوزه میـراث فرهنگی بـا تأکید
بـر اینکـه در دورههای بعد مثل عصر نوسـنگی ،مسسـنگی
و عصـر مفـرغ محوطههـا و تپههـای بزرگـی مثـل تپههـای
«بُتَکـی» و «گریـران» در شهرسـتان سلسـله داریـم ،افـزود:
گریـران بزرگتریـن سـایت باسـتانی شهرسـتان سلسـله و
شـمال لرسـتان بهحسـاب میآیـد و احتمـاالً بـا توجـه بـه
وسـعت زیـادی کـه دارد در دوران تاریخـی و شهرنشـینی
هـزاره دوم و سـوم یـک شـهر بوده اسـت.
حسـنپور بـا اشـاره بـه اینکـه محوطههـا و گورسـتانهای
باسـتانی نیز در شهرسـتان سلسـله وجود دارد ،اظهار داشت:
چندیـن گـور باسـتانی مثـل گورهـای خرپشـتهای در ایـن
شـهرداریم که نمونه آن در لرسـتان زیاد اسـت و قدمت آنها
بـه هـزاره دوم و سـوم قبـل از میالد میرسـد.
وی بابیــان اینکــه پلهــای تاریخــی زیــادی در الشــتر داریــم
کــه روی رودخانــه کهمــان احداثشــدهاند ،تصریــح کــرد:
پــل «چلــه کــش» از جملــه ایــن پلهــا اســت؛ همچنیــن
پــل «شــاپوری دوآب» و پــل «شــاپوری کاکا رضــا» نیــز از
پلهــای دوره پهلــوی و قاجــار هســتند و کتیبــه هــم دارنــد
کــه مربــوط به «یوســف معمــار فشــنگ چــی» معمــار دوره
پهلــوی بــوده اســت.
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ب بناهای دست َکند
دژ باستانی «شینه» و آ 
ایــن کارشــناس و پژوهشــگر حــوزه میــراث فرهنگــی بــا
تأکیــد بــر اینکــه چنــد اثــر مهــم دســت کنــد در سلســله
داریــم ،یکــی دژ باســتانی بــه نــام «شــینه» اســت کــه در
رأس یــک کــوه بــه نــام «شــاداب کــوه» قــرار دارد ،افــزود:
در ایــن اثــر بــا مســاحت زیــادی آبانبارهــای بزرگــی
روی صخرههــای ســخت تــراش دادهشــده و دســت کنــد
شــدهاند و افــراد در ایــن منطقــه ســکونت کردهانــد.
حس ـنپور بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن منطقــه بخشــی از آب
بناهــای تاریخــی اســتان و بخشــی از گنجینــه آب لرســتان
اســت کــه در حــال مســتند شــدن هســتند ،ادامــه داد :ایــن
آب بناهــا بــرای انباشــت آب در فصــول گــرم بــوده اســت و
در دل کوههــا ساختهشــدهاند تــا از آن اســتفاده کننــد.
وی یــادآور شــد :زمانــی کــه بــا کاهــش آب مواجــه
میشــدهاند از ایــن آب بناهــا اســتفاده میشــده و مــورد
بهرهبــرداری آیینــی یــا مصرفــی قــرار میگرفتهانــد.
ایــن کارشــناس و پژوهشــگر حــوزه میــراث فرهنگــی بــا
بیــان اینکــه از دیگــر ویژگیهــای شهرســتان سلســله،
وجــود مقبرههــای دوران اســامی ازجملــه مقبــره امامــزاده
محمــدی در روســتای امیــر اســت ،تصریــح کــرد :ایــن
مقبــره یکــی از مقبرههــای باســتانی شهرســتان سلســله
اســت ،همچنیــن بقایــای آتشــکده آذرخــش را در نزدیکــی
ســراب امیــر الشــتر داریــم.
ســرابهای متعــددی کــه «الشــتر» را طــراوت و
سرســبزی میدهــد
حســنپور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه
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جاذبههــای طبیعــی شهرســتان سلســله اشــاره کــرد و
گفــت :شــاخصترین اثــر طبیعــی ایــن شهرســتان ،ســراب
کهمــان اســت کــه از دامنههــای جنوبــی کــوه گریــن
سرچشــمه گرفتــه و الشــتر را مشــروب کــرده و درنهایــت از
منطقــه دوآب بــه کشــکان میریــزد.
وی بابیــان اینکــه ســراب ســیاهپوش ،ســراب زز ،ســراب
امیــر و  ...ازجملــه ســرابهای شــاخص شهرســتان سلســله
اســت ،تصریــح کــرد :در شهرســتان سلســله ســراب هنــام را
داریــم کــه در کنــار آن خانــه تاریخــی جالبــی بــه نــام خانــه
رحمتیهــا واقعشــده و در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت
رســیده اســت.
ایــن کارشــناس و پژوهشــگر حــوزه میــراث فرهنگــی
بــا تأکیــد بــر اینکــه ســراب گلهــو و ســراب خاصــو از
دیگــر ســرابهای شهرســتان سلســله اســت ،ادامــه داد:
آبشــارهای خیلــی خوبــی در دامنــه گریــن داریــم ،آبشــاری
بــا ارتفــاع  ۱۵۰متــر اســت کــه در دامنــه آن اللههــای
واژگــون میرویــد؛ آبشــار «ور تختــان» در کاکا رضــا نیــز
از دیگــر آبشــارهای شهرســتان سلســله اســت.
«خــط وشــا» قــرآن بــا قدمــت هــزار ســاله در
روســتای دکامونــد
حســنپور بــا اشــاره بــه مکانهــای مذهبــی شهرســتان
سلســله اظهــار داشــت :قــرآن خــط وشــا در روســتای
دکامونــد  ۱۰۰۰ســال قدمــت دارد و در فهرســت میــراث
منقــول معنــوی ثبتشــده اســت ،ایــن قــرآن از قرآنهــای
نــادر ایــران اســت و بــه خــط کوفــی نوشتهشــده اســت.
وی بابیــان اینکــه مالمنوچهــر کولیونــد از شــعرای

بــزرگ لــک زبــان بــوده اســت و مقبــره آن در شهرســتان
سلســله مرمتشــده اســت ،تصریــح کــرد :ماشــته بافــی،
چــادر بافــی ،گلیمبافــی ،منبــت ،مشــبک و  ...ازجملــه
صنایعدســتی شهرســتان سلســله اســت.
ایــن کارشــناس و پژوهشــگر حــوزه میــراث فرهنگــی
ادامــه داد :روســتای کاکا رضــا در سلســله از مکانهــای
گردشــگر پذیــر اســت ،بــا آن چشــماندازهای زیبــا ،قلــل
مرتفــع گریــن مثــل والش ،برنجــه و ...بــرای کوهنــوردی و
طبیعتگــردی واقعــاً بینظیــر اســت.
تجلی معماری بومی لرستان در «قلعه مظفری»
حســنپور بــا اشــاره بــه قلعــه مظفــری در مرکــز شــهر
الشــتر اظهــار داشــت :ایــن اثــر تاریخــی در بافــت قدیــم
شــهر الشــتر قــرار دارد کــه متأســفانه اآلن خانههــای
اهالــی اطــراف آن را محاصــره کــرده و حریــم آن بایــد آزاد
شــود؛ ایــن خانــه چندیــن بــار مرمتشــده و خوشــبختانه
استحکامبخشــی شــده اســت.
وی بابیــان اینکــه ایــن خانــه مربــوط بــه اواخــر دوره
قاجــار و اوایــل دوره پهلــوی اســت و بــر اســاس معمــاری
بومــی لرســتان احداثشــده اســت ،تصریــح کــرد :حیــاط
بــزرگ بــا دوطبقــه ،شاهنشــین ،زمســتان و تابســتان
نشــین ،طاقهــای هاللــی ،آجــرکاری ســردر پنجرههــا،
تزیینــات آجــرکاری ،طاقچههــای زیبــا و دیوارهــای قطــور
از ویژگیهــای ایــن خانــه تاریخــی اســت.
ایــن کارشــناس و پژوهشــگر حــوزه میــراث فرهنگــی
خاطرنشــان کــرد :در حــال حاضــر ایــن خانــه محــل نمایش
عکسهــا ،آثــار فرهنگــی ،صنایعدســتی و  ...اســت.

گردشــگری تابستانی
NEWSAGENCY

MEHR
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موجفشانها و آبفشانها چشم انتظار گردشگران تابستانی
اینروزهــا در حالــی در عمــده نقــاط ایــران مــوج گرمــا
حکم فرماســت کــه در تنهــا بنــدر اقیانوســی ایــران (چابهار)
نســیمهای بهــاری فصــل «مونســون» روح و جــان را نــوازش
میدهــد.
چابهــار عالوهبــر موقعیــت ویــژه جغرافیایــی و ظرفیتهــای
اقتصــادی دارای ظرفیتهــای منحصربهفــرد گردشــگری
نیــز اســت؛  ۲۰۰جاذبــه طبیعــی و تاریخــی بکــر ســواحل
مکــران محــدوده کنــارک تــا گواتــر در سیســتان و
بلوچســتان ،چابهــار را بــه یکــی از منحصربهفــرد نقــاط
بــرای گردشــگری و کاوشــگری مبــدل کــرده اســت.
امــا یکــی از منحصربهفردتریــن ایــن جاذبههــا فصــل
مونســون اســت کــه بــا نســیمهای خنــک اقیانوســی
خــود؛ چابهــار را در فصلــی کــه هیچکــس فکــرش را هــم
نمیکنــد بــه خنکتریــن بنــدر ایــران از آبــادان در غــرب
تــا گواتــر در شــرق تبدیــل میکنــد.
مونســون از واژه عربــی موســم بــه معنــی فصــل گرفتهشــده
اســت؛ مونســون بــه بادهایــی گفتــه میشــود کــه شــبیه
بــه نســیم دریــا بــوده ،امــا ســرعت وزش بــاد در آنهــا
شــدیدتر و هماهنگتــر اســت و در زمانهــای خاصــی از
ســال نیــز جریــان دارنــد کــه موجــب تلطیــف هــوای چابهار
میشــوند.
بیشــترین تأثیــر «مونســون» در مــاه هــای تیــر و
مــرداد اســت
معــاون توســعه و پیشبینــی اداره کل هواشناســی سیســتان
و بلوچســتان میگویــد :مونســون بــا بادهــای موســمی
اقیانــوس هنــد در نیمــه گــرم ســال اتفــاق میافتــد؛ دلیــل

آن اختــاف دمــای فاحشــی اســت کــه در فصــول گــرم بیــن
خشــکی و دریــا اتفــاق میافتــد و موجــب بــاد ،تشــکیل ابــر
و بارندگــی میشــود.
دوس ـتمحمد کلیــم میافزایــد :بیشــترین تأثیــر مونســون
در کشــورهای هنــد و پاکســتان اســت و بیشــترین تأثیــر
آن در کشــور مــا هــم در ســواحل اقیانوســی سیســتان و
بلوچســتان اســت و تأثیرهایــی هــم بــر اســتان هرمــزگان و
حتــی در برخــی مــوارد اســتان کرمــان دارد.
وی تصریــح میکنــد :نتیجــه مونســون نســیم ،بــاد و بــاران
اســت؛ اختــاف دمــای خشــکی و دریــا در فصــل مونســون
بــه  ۳.۵درجــه میرســد و موجــب بــارش و بــاد میشــود؛
بیشــترین بــارش را در فصــل مونســون «چراپونچــی» هنــد
دارد کــه متوســط بارندگــی در آن بــاالی  ۲۴هــزار میلیمتــر
اســت و پــر بارانتریــن نقطــه دنیــا اســت.
مــوج فشــانها و آبفشــانها مهمتریــن پدیــده
گردشــگری در فصــل «مونســون»
معــاون پیشبینــی اداره کل هواشناســی سیســتان و
بلوچســتان ادامــه میدهــد :تأثیــر مونســون همانطــور کــه
گفتــم در بنــادر مــا متعادلتــر اســت و هــوای لطیفتــری را
هــم بههمــراه دارد؛ رکــورد بارندگــی در فصــل مونســون در
بنــدر چابهــار بــه  ۲۰۰میلیمتــر در فاصلــه کمتــر از یــک
ســاعت میرســد کــه پدیــدهای منحصربهفــرد در کشــور
آنهــم در فصــول گــرم ســال اســت.
کلیــم میگویــد :مونســون از نیمــه دوم اردیبهشــت تــا
نیمــه اول شــهریور رخ میدهــد و بیشــترین تأثیــر آنهــم
در تیــر و مــرداد اتفــاق میافتــد؛ در مــاه هایــی کــه عمــده

نقــاط ایــران بــا گرمــای وصفنشــدنی روبــهرو هســتند؛
اینجــا در چابهــار لطیفتریــن هــوا را چابهارنشــینان تجربــه
میکننــد.
کارشــناس گردشــگری نیــز میگویــد :تالطــم دریــای
عمــان ،افزایــش مــوج ،بارانهــای موســمی و وزش تندبادهــا
از مشــخصات پدیــده مونســون اســت.
طاهــره شــهرکی میافزایــد :بنــدر چابهــار در جنــوب شــرق
ایــران و ســواحل شــمالی دریــای عمــان از خــوش آب و
هواتریــن بنــادر جنوبــی ایــران محســوب میشــود  کــه
بــه دلیــل قرارگیــری در مســیر بادهــای موســمی هنــد در
تابســتان دارای آب و هوایــی نســبتاً خنکتــر از ســایر بنــادر
حاشــیه خلیجفــارس و دریــای عمــان اســت.
وی تصریــح میکنــد :بــه دلیــل وجــود ســواحل صخــرهای
در چابهــار بــا برخــورد مــوج بــا صخرههــا پدیــده
زیبــای مــوج فشــان را در اینجــا داریــم کــه در نــوع خــود
منحصــر بـه فــرد اســت و از دیگــر تأثیــرات ایــن پدیــده بــر
گردشــگری منطقــه پدیــده آبفشــانهای طبیعــی در کنــار
ســاحل اســت.
شــهرکی تأکیــد میکنــد :مهمتریــن تأثیــر آن بــر
گردشــگری و جــذب گردشــگر عــاوه بــر ســردتر کــردن هوا
قابلیــت اجــرای موجســواری در تنهــا بنــدر اقیانوســی کشــور
اســت کــه میتوانــد گردشــگران زیــادی را از داخــل و خــارج
کشــور بــه ایــن بنــدر جــذب کنــد.
جشــنواره مونســون مهمتریــن برنامـهای اســت کــه هرســاله
در فصــل مونســون بــرای معرفــی ظرفیتهــای چابهــار و
جــذب گردشــگر برگــزار میشــود.
مدیــر جشــنواره مونســون میگویــد :جشــنواره مونســون بــا
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عنــوان بهــار در چابهــار هرســاله بــه مدت  ۱۵شــب بــا هدف
معرفــی ظرفیتهــای چابهــار و ســواحل مکــران بهصــورت
زنــده از شــبکه اســتانی هامــون و برخــی شــبکههای
کشــوری پخــش میشــود.
حســامالدین یوســفی میافزایــد :ایــن جشــنواره اواخــر
مــرداد هرســال همزمــان بــا رســیدن بهتریــن و خنکتریــن
زمــان فصــل مونســون برگــزار میشــود و بــا دعــوت از
هنرمنــدان کشــوری ســعی میکنــد چابهــار را بهتــر بــه
مــردم ایــران بشناســاند.
وی تصریـح میکنـد :امسـال نیـز ایـن جشـنواره بـه صورتی
متفاوت انشـاءاهلل در اوایل شـهریورماه برگزار میشـود و فع ً
ال
در حـال برنامهریزی برای برگزاری آن هسـتیم؛ ما هرسـال با
گرفتـن بازخوردهای سـال گذشـته سـعی میکنیـم آن را در
سـال بعد به نحـوی بهتر برگـزار کنیم.
ایرانیان بهجای شمال به چابهار سفر کنند
امــا ازآنجاییکــه چابهــار و کنــارک یکــی از دورتریــن
مناطــق نســبت بــه مرکــز کشــور اســت و ســفر بــه آن و
چابهــار گــردی در آن هزینههــای زیــادی را بــه مســافران
متحمــل میکنــد برنامههایــی در جهــت ارزانســازی ســفر
بــه ایــن نقطــه بکــر و دیدنــی بــرای شناســاندن بهتــر آن در
حــال اجراســت.
فرمانــدار ویــژه چابهــار میگویــد :چابهــار در نیمــه اول
ســال زیــاد راغبــی بــرای ســفر نــدارد و ماقبــل از آنکــه
زیرســاختهای ارزانســازی را فراهــم کنیــم بــا شناســاندن
فصلــی ماننــد «مونســون» ســعی میکنیــم گردشــگر بــه
چابهــار جــذب کنیــم .در عینحــال برنامــهی کوتاهمــدت
چابهــار و منطقــه آزاد آن بــرای رونــق چابهــار گــردی
ایجــاد ایرالیــن اختصاصــی و احــداث فضاهــا و هتلهــای
بومگــردی اســت.
غالمرضــا مجیــدی میافزایــد :هرچنــد در ســال جــاری
مجــوز احــداث  ۵هتــل در چابهــار صادرشــده امــا منتظــر
ســاخت ایــن هتلهــا تــا چنــد ســال آینــده نیســتیم و
راهــکار کوتاهمدتــی نیــز بــرای فراهمکــردن زیرســاختها
در ایــن منطقــه در دســتور کارداریــم.
بــه گفتــه معــاون اســتاندار سیســتان و بلوچســتان
تجهیــز خانــه کاشــانههای مهمــان و ایجــاد فضاهــای
اقامتــی بومگــردی یــا هتلهــای کپــری بــرای تأمیــن
زیرســاختهای اقامتــی در کوتاهمــدت در دســتور کار
اســت.
مجیــدی در عیــن حــال تأکیــد میکنــد :امــا مهمتریــن
پارامتــر در گردشــگری هزینــه ســفر اســت ،مــا بایــد ابتــدا
و قبـلاز هرگونــه زیرســاخت اقامتــی یــا تفریحــی چابهــار را
بــا تســهیلگریهایی کــه در بعــد هزینــه ســفر میکنیــم
در ســبد مســافرت گردشــگران بیاوریــم ،بــرای ایــن مهــم
مجــوز ایرالیــن اختصاصــی صادرشــده اســت و در حــال
برنامهریــزی بــرای برقــراری ســفرهایش اســت؛ عالوهبــر
آن بــا چارترکننــدگان هــم مذاکــره کردیــم کــه هزینههــای
بلیــط را کاهــش دهنــد و مدلــی تعریــف شــود تــا بهصــورت
متعــادل در همــه فصــل ســال در چابهــار گردشــگر داشــته
باشــیم.
هرچــه باشــد؛ چابهــار بــه گــواه صاحبنظــران حــوزه
گردشــگری بســیار جذابتــر از قطبهــای کنونــی
گردشــگری ایــران اســت؛ خــارج از  ۲۰۰جاذبــه
منحصربهفــرد گردشــگری چابهــار کــه در گــزارش
مفصلــی بــا عنــوان جاذبههــای منحصربهفــرد ســواحل
مکــران چشــمانتظار گردشــگران نــوروزی در مهــر بــه آن
پرداختهشــده؛ اگــر تنهــا بــه همیــن فصــل «مونســون»
پرداختــه شــود؛ بخشــی از هــزاران گردشــگری کــه در
زمســتان بــه کیــش و قشــم میرونــد و در تابســتان بــه
شــمال بــا شــناختن اینجــا بــه چابهــار مــی آینــد.
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باربرهــا ،از اهالــی اصلــی بــازار و خیابــان دارایــی تبریــز هســتند کــه تمــام عمرشــان در
حمــل داراییهــای دیگــران میگــذرد ،نــان حــال درمیآورنــد و بــا لبخنــدی تلــخ
میگوینــد :کاش پــای ماشــین بــه بــازار بــاز نشــود!
تــاالب «بیشــه داالن» کــه ســالها همنشــین روزهــای خوشــی و ناخوشــی بروجــرد بــوده،
ایــن روزهــا در نقطــه پایانــی حیــات خــود قــرار دارد و اگــر همیــن نفسهــای بریــده را
فریادرســی نباشــد از صحنــه طبیعــت محــو میشــود.
نــوار ســاحلی مازنــدران از غــرب تــا شــرق بــه ســاحل اختصاصــی بــرای «الکچــری هــا» و
«ســلبریتی هــا» تبدیــل شــده و هــر روز دســت مــردم از دریــا کوتاهتــر مــی شــود.
حتــی آبــی بــرای ایجــاد فضــای ســبز جدیــد ،بــه رغــم تالشهــای شــهرداری وجــود
نــدارد در حالــی کــه شــاید میشــد گرمــای ســوزان یــزد را بــا ایجــاد فضــای ســبز جدیــد،
کمــی قابــل تحملتــر کــرد.
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باربرهــا ،از اهالــی اصلــی بــازار و خیابــان
دارایــی تبریــز هســتند کــه تمــام
عمرشــان در حمــل داراییهــای دیگــران
میگــذرد ،نــان حــال درمیآورنــد و
بــا لبخنــدی تلــخ میگوینــد :کاش پــای
ماشــین بــه بــازار بــاز نشــود!

خیابــان دارایــی تبریــز ،پــر اســت از مــردان و اغلــب
پیرمردانــی کــه داراییهــای مــردم را ای ـنوروآنور میبرنــد.
سالهاســت کارشــان همیــن اســت و بــا ســرعت کــم
چرخدستیشــان هنــوز نتوانســتهاند بــه عصــر «ماشــین»
و «تکنولــوژی» برســند .آنهــا همانانــی هســتند کــه بودند و
همــان کاری را دارنــد کــه داشــتند.
آقــا رضــا ،دســتمالی کثیــف روی ســرش انداختــه تــا بــه
قــول خــودش «گرمــای چهلوچنــد درجــهای ،مغــزش را
آبپــز نکنــد» .او از قدیمیهــای باربرهاســت .میگویــد
«اغلــب بچههــا را میشناســم ».البتــه منظــورش از
بچههــا ،مردهــای ســالخورده بــا چروکهــای عمیــق هــم
هســت.
«جاهایــی کــه ســایه باشــد محــل تجمعمــان هســت و
مینشــینیم تــا کســی بیایــد بــارش را تحویلمــان بدهــد
کــه ببریــم داخــل بــازار یــا مغازههــای اطــراف» .وقتــی
چرخشــان را نگــه میدارنــد و بــرای اســتراحت روی آن
مینشــینند زیــاد بــا همدیگــر حــرف نمیزننــد .بعیــد
اســت حرفــی بــرای گفتــن نداشــته باشــند؛ «گرمــا باعــث
میشــود نــای حــرف زدن نداشــته باشــیم».
باربرهــای «دارایــی» ،عمرشــان را تــوی همیــن کار
گذراندهانــد .اغلبشــان از شــهرها و روســتاهای دور و
نزدیــک تبریــز هســتند کــه زمانــی بــه ایــن شــهر مهاجــرت
کردهانــد و بــرای گــذران زندگــی و تأمیــن مخــارج
خانوادهشــان تصمیــم گرفتهانــد بــه کاری کــه ســرمایه
چندانــی جــز یــک چرخدســتی نمیخواهــد روی بیاورنــد.
«باالخــره بایــد یکجــوری پــول درآورد .در ایــن زمانــه آدم
بیپــول مثــل آدم مــرده اســت» .حــاج محمــود بــه مکــه
نرفتــه اســت ولــی بــه خاطــر ســن زیــادش بازاریهــا
پیشــوند «حاجــی» را بــه اســمش اضافــه میکننــد.
او ۷۰ســال دارد و میگویــد از وقتــی یــادش میآیــد
«حمــال» بــوده اســت؛ «چــهکار میکــردم؟ نــه صنعتــی
بلــد بــودم ،نــه هنــری داشــتم و نــه پــدری پولــدار».
خورشــید بــه مســتقیمترین شــکل ممکــن میتابــد .یکــی
از باربرهــا کــه از عــرق جــاری روی پیشــانیاش میتــوان
فهمیــد همیــن چنــد لحظــه پیــش بــارش را تحویــل داده
اســت ،از پســرکی کــه در ورودی بــازار کفــش ،بــرای خودش
بســاطی جــور کــرده یــک لیــوان شــربت آبلیمــو تگــری
میخــرد و مینوشــد .دلــش خنــک میشــود .ایــن را
حتــی از چشــمانش میتــوان فهمیــد.
چــه «دارایــی» و چــه بــازار سرپوشــیده ،هــردو شــلوغ
هســتند؛ مثــل همیشــه .عــدهای مســافر هســتند و از قــدم
زدن در ایــن گرمــای طاقتفرســا میخواهنــد لــذت ببرنــد،
عــدهای مجبورنــد بــه خاطــر نوســانات قیمــت ارز جلــوی
«بــازار امیــر» پرســه بزننــد؛ و عــدهای دیگــر بــار عــدهای
دیگــر را بــه دوش میکشــند« .دنبــال نــان حــال هســتیم».
«نوبــت کدامتــان اســت؟» ایــن جملــه را یــک راننــده
وانتبــار میــان باربرهــای بــازار پــرت میکنــد تــا حــواس
همــه را جمــع کنــد .یکــی از باربرهــای جــوان بلنــد
میشــود و چرخــش را پشــت وانــت نگــه مـیدارد و بارهــا را
کــه گویــا جعبــه کفــش هســتند ســوار چرخــش میکنــد.
حرکــت میکنــد ،بهآرامــی و آهستهآهســته .بهســختی
میشــود تشــخیص داد کــه ایــن اوســت کــه پاهایــش را
دنبــال خــودش میکشــاند یــا ایــن پاهــا هســتند کــه بــار
چنــد صــد کیلویــی را پیــش میراننــد .خــم میشــود؛
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چرخ سختی/
امرار معاش با
ِ
«کاش پای ماشین به بازار باز نشود!»

آنقــدر کــه بیــن دســتانی کــه دســتگیرههای چــرخ را
گرفتهانــد و پاهایــی کــه بــار را حرکــت میدهنــد ،یــک
بــدن فاصلــه میافتــد.
«در حــد بخورونمیــر» ،ایــن جــواب آقــا رضــا بــرای ســؤال
مــن اســت کــه میپرســم درآمدتــان چقــدر اســت۴« .
تــا فرزنــد دارم کــه یکــی ازدواجکــرده امــا بیــکار اســت.
آنیکیهــا هــم خانــه هســتند و عم ـ ً
ا نانآورشــان منــم».
او میگویــد شــاکر خداســت« ،امــا بچههایــم ناشــکری
میکننــد ،آنهــا خجالــت میکشــند کــه جلــوی غریبــه
شــغل پدرشــان را بگوینــد و بــه خاطــر همیــن بارهــا بــه
مشــکل برخوردهانــد».
باربرهـای بـازار هیچوقـت بـه رسـمیت شناختهنشـدهاند.
آنهـا بیمـه درستوحسـابی ندارند و بـرای امور صنفیشـان
نمیداننـد بـه کجـا مراجعه کننـد .اخیـرا ً از مسـئوالن بـازار
تاریخـی تبریـز گفتهانـد کـه باربرهـا صاحـب شناسـنامه
میشـوند و کارتـی بـر سینهشـان نصـب میشـود .علـت
شناسـنامهدار شـدن هـم ایـن اسـت کـه اگـر زمانـی باربرها
موجـب آزار و اذیتـی شـدند «بتـوان پیگیـری کـرد».
«یـااهلل داداش حرکـت کـن»« ،آقاجـان یـا علی بگـو حرکت
کـن»« ،خواهر مواظب بـاش چرخ بهت نخـوره» .این جمالت
حکـم بـوق را دارنـد و باربرها سـعی میکنند با ایـن عبارتها
راه را بـرای عبـور خود و بارشـان باز کنند« .گرمـا ازیکطرف،
سـنگینی بارهـا ازیکطرف ،گرانـی ازیکطرف و این شـلوغی
بـازار از طـرف دیگر» .بـه نظ ِر حاج محسـن ،اینها لـوازم الزم
برای یک زندگی دشـوار هسـتند.
ماشــینهای رنگارنــگ و متنــوع کــه از دارایــی میگذرنــد،
تضــاد ناراحتکننــدهای ظاهــر میشــود؛ در قــرن  ۲۱کــه
بیشتــر کارهــای انســان را ماشــینها و رباتهــا انجــام
میدهــد ،در عصــری کــه دســت انســان از کارخانههــا
بریــده میشــود ،هنــوز بــردن بــار مغازههــای بــازار بــه
دوش مردانــی اســت کــه باربر نــام داشــتند ،دارنــد و خواهند
داشــت .البتــه بیشترشــان خوشــحالاند« :اگــر ایــن کار
را هــم از دســتمان بگیرنــد و بدهنــد بــه ماشــینها یــا
ربــات ،بایــد برویــم بمیریــم».
«اینروزهــا همــه یــک چــرخ دستشــان میگیرنــد

و یــااهلل بــه بــازار میآینــد ،امــا قبــ ً
ا کــه تعــداد باربرهــا
مشــخص بــود ،کارمــان بهتــر بــود ».ایــن را یکــی از
بچههــای باربــر کــه بهاصطــاح ســنی ازش گذشــته اســت
میگویــد.
گرچــه غــروب نزدیــک اســت امــا غــروب ،بهانــه خوبــی برای
رفتــن گرمــا از بــاالی ســر شــهر نیســت .تکههــای کارتــن
و جعبــه کــه بازاریهــا زمیــن ریختهانــد ،بــرای باربرهــا
حکــم بادبــزن را دارنــد .بــاد روی صورتهــای ســوخته ،بایــد
حکــم آب روی آتــش را داشــته باشــد .چــه لــذت بــزرگ و
کوچکــی!
آن عــده از باربرهــا کــه نوبتشــان اســت همچنــان کار
میکننــد .همچنــان «یــااهلل» گویــان بــازار را زیــر پایشــان
میگذارنــد امــا آن عــده دیگــری کــه حــدس میزننــد
دیگــر امــروز نوبتشــان نشــود ،دســت از کار میکشــند.
یکــی بطــری نوشــابه را میگیــرد تــا دیگــری دســت و
رویــش را بشــوید .چــرک دستشــان میریــزد و آنچــه
مانــدگار اســت ،پینههاســت.
هرکــس بــرای خــودش مخفیگاهــی پیــدا میکنــد تــا
لباسهایــش را تعویــض کنــد و دســتی بــه ســر و رویــش
بکشــد .آقــا رضــا را میبینــم کــه شــلوار ،پیراهــن و حتــی
کفشهــای پــاره و کثیــف کارش را درمــیآورد و بــه
جایشــان لبــاس نوتــری میپوشــد .امــا صــورت ســوخته و
چشــمان خســتهاش عــوض نمیشــوند.
چرخهایشــان را در مــکان معینــی شــبیه انبــاری میگذارنــد
تــا فــردا .هرکــدام بــا خســته نباشــیدهایی کــه در حــد حرف
هســتند از همدیگــر جــدا میشــوند و ســر چهارراههــا
منتظــر تاکســی میشــوند .حــاال بایــد ماشــینی از راه
برســد تــا تــن خســتهای را کــه از صبــح بــار مــردم را حمــل
میکــرد ،بــه خانــه حمــل کنــد.
فــردا کــه خورشــید طلــوع کنــد ،همیــن امــروز تکــرار
میشــود .فــردا هیــچ تفاوتــی بــا امــروز یــا پسفــردا
نخواهــد داشــت .حتــی اگــر گرمــای تابســتان از ســوزاندن
زندگــی باربرهــا دســت بــردارد ،حتم ـاً زمســتانی پرســوز از
راه میرســد .فصلهــا کــه عــوض میشــود« ،جــای آلــو را
خرمالــو میگیــرد ،جــای ســختی را ،ســختی».
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برفروبی راههای عشایری در چله تابستان۱۵/محور پوشیده از برف است

محمدمیرزایی

در حالــی کــه چهــار مــاه از ســال
گذشــته و در ایــن مــدت گرمــای
طاقتفرســا بیشــتر مناطــق کشــور
را فــرا گرفتــه ،برفروبــی جادههــای
عشــایری در مشگینشــهر اســتان
اردبیــل اســتارت خــورد.

ییالقــات مشــگین شــهر و ارتفاعــات کــوه ســبالن در ایــن
شهرســتان مقصــد عمــده کــوچ عشــایر شــمال اســتان
اردبیــل و ایــل بــزرگ شاهســون اســت ،کوچــی کــه بیــش
از یــک مــاه قبــل آغــاز شــده و همچنــان بــرای دسترســی به
مراتــع بیشــتر تــداوم دارد.
ایــل شاهســون متشــکل از  ۱۵هــزار خانــوار در قالــب ۸۰
هــزار نفــر جمعیــت  ۱.۵میلیــون واحــد دامــی دارنــد کــه
همــه ســاله ییالقــات شهرســتان مشــگین شــهر پذیــرای
بیــش از  ۶۰درصــد از ایــن جمعیــت مولــد اســت ،جمعیتــی
کــه بالــغ بــر یــک میلیــون واحــد دام داشــته و بــرای
تولیــدات دامــی و لبنــی نیــاز بــه چــراگاه هــا و مراتع بیشــتر
دارنــد.
در ایــن خصــوص دســتیابی بــه مراتــع بکــر و گســترده در
دامنــه ســبالن بیشــتر جمعیــت عشــایری را بــه ییالقــات
ایــن مناطــق مــی کشــاند ،مناطقــی کــه دسترســی بــه آن
از محورهایــی صــورت مــی گیــرد کــه نزدیــک بــه نیمــی از
ســال پوشــیده از بــرف اســت.
گفتــه مــی شــود شهرســتان مشــگین شــهر  ۴۵۰کیلومتــر
راه کــوچرو عشــایری دارد کــه بیشــتر از ســایر شهرســتانها
و مناطــق میزبــان عشــایر ایــن اســتان اســت.
بخشــی از ایــن جــاده هــای عشــایری کــه زیــر برف ســنگین
و مرتفــع مدفــون شــده و امکان رســیدن عشــایر بــه ییالقات
را غیرممکــن ســاخته ،نیارمنــد بازگشــایی اســت ،کاری
زمانبــر ،ســخت و پــر هزینــه و نیازمنــد تجهیــزات و نیــروی
انســانی.
برفروبــی بــرای دسترســی عشــایر بــه مراتــع غنی
ســبالن
عملیــات بــرف روبــی جــاده هــای عشــایری در مشــگین
شــهر معمــوال از تیرمــاه آغــاز شــده و تــا  ۲۰روز و شــاید
بیشــتر تــداوم پیــدا مــی کنــد تــا  ۱۵محــور همیشــه
پوشــیده از بــرف و ســایر جــاده هــا بازگشــایی و آمــاده تــردد
عشــایر شــود.
فرمانــدار مشــگین شــهر در ایــن خصــوص ضــرورت
بازگشــایی راه هــای عشــایری را مــورد تاکیــد قــرار داد و
افــزود :بــرای دسترســی عشــایر کــه بخــش عمــده ای از
تولیــدات دامــی ،لبنــی و صنایــع دســتی اســتان را برعهــده
دارنــد ،تمــام تــوان ایــن شهرســتان و ظرفیــت برخــی
دســتگاه هــای متولــی اســتان را بــه کار گرفتــه ایــم.
اکبــر صمــدی بــا بیــان اینکــه بــرف روبــی محورهــای
مســدود شــده امــکان حضــور عشــایر در مراتــع ســبالن
را ممکــن مــی ســازد ،تصریــح کــرد :منابــع بزرگــی
از مراتــع و چــراگاه هــا کــه بــرای دام هــای عشــایر
حیاتــی اســت بــا بازگشــایی ایــن مســیرها امــکان
پذیــر مــی شــود.
تــداوم برفروبــی راههــای عشــایری تــا اواســط
مردادمــاه
وی بــا بیــان اینکــه ایــن شهرســتان  ۴۵۰کیلومتــر جــاده
عشــایری دارد ،یــادآور شــد :بخشــی زیــادی از راه هــای

عشــایری ایــن شهرســتان تــا زمــان آغــاز کــوچ عشــایر آماده
مــی شــود امــا بخشــی از محورهــا نیــز بــه دلیــل حجــم
بــرف تــا اواســط تابســتان مســدود مــی مانــد کــه نیازمنــد
بازگشــایی اســت.
فرمانــدار مشــگین شــهر بــا تاکیــد بــر اینکــه از مجمــوع
مســیرهای کــوچ رو ،حــدود  ۱۵محــور معمــوال در تمامــی
فصــول ســال پوشــیده از بــرف اســت ،متذکــر شــد :طــرح
بازگشــایی ایــن محورهــا از چنــد روز پیــش آغــاز شــده و
همچنــان تــداوم دارد.
وی بــا بیــان اینکــه پیــش بینــی مــی کنیــم ایــن محورهــا تا
 ۲۰روز آینــده بــرف روبــی و بازگشــایی شــود ،تاکیــد کــرد
کــه عملیــات برفروبــی ایــن مســیرها بســیار ســخت و عــاوه
بــر بکارگیــری تــوان ســخت افــزاری ،نیازمنــد  ۵۰۰میلیــون
تومــان اعتبــار اســت.
جاذبــه گردشــگری در ییالقــات و عبــور از
مســیرهای برفــی
صمــدی در عیــن حــال محورهــا کــوچ رو برفــی را در کنــار
ســایر مناطــق ییالقــی عشــایر دارای جاذبــه هــای غنــی
گردشــگری عنــوان کــرد و بیــان داشــت :در ایــن ایــام کــه
گرمــای طاقــت فرســا در بیشــتر مناطــق اســتان حاکــم
اســت ،ییالقــات مشــگین شــهر و عبــور از مســیرهای برفــی

در چلــه تابســتان مــی توانــد بــرای گردشــگران پرجاذبــه و
فرامــوش نشــدنی باشــد.
وی بــا دعــوت از گردشــگران بــرای ســفر بــه مشــگین شــهر
و ســفر بــه ییالقــات دامنــه ســبالن بــرای بهــره منــدی از
ظرفیــت هــای گردشــگری عشــایر اضافــه کــرد :جــاده
هــای عشــایری ایــن شهرســتان بــرای حضــور گردشــگران
بازســازی و آمــاده ســازی شــده اســت.
گفتنــی اســت عشــایر اســتان اردبیــل نیمــی از ســال را در
قشــاق هــای شــمال ایــن اســتان و نیمــی دیگــر را در ییالق
هــای و ارتفاعــات ســبالن و کوههــای بزغوش و باغرو ســپری
مــی کننــد.
ســهم برجســته عشــایر در تولیــدات دامــی لبنــی و
صنایــع دســتی
عشــایر ایــن اســتان ســاالنه  ۴۳هــزار تــن شــیر ،پنــج هــزار
و  ۴۰۰تــن پنیــر۱۲ ،هــزار تــن گوشــت ۱.۵ ،تــن پشــم و
 ۱۴هــزار متــر مربــع فــرش ،گلیــم و جاجیــم تولیــد و بــه
بازارهــای داخلــی و حتــی بــه بازارهــای خارجــی صــادر مــی
کننــد.
عشــایر شاهســون اســتان اردبیــل در بیــن  ۱۲۰ایــل
شناســنامه دار کشــور بــه عنــوان ســومین ایــل بــزرگ
شــناخته مــی شــوند.
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تاالبی که شالیزار شد /سند زیستگاه پرندگان در دست کشاورزان!

کلثوم دلیران

تــاالب «بیشــه داالن» کــه ســالها
همنشــین روزهــای خوشــی و
ناخوشــی بروجــرد بــوده ،ایــن روزهــا
در نقطــه پایانــی حیــات خــود قــرار
دارد و اگــر همیــن نفسهــای بریــده
را فریادرســی نباشــد از صحنــه
طبیعــت محــو میشــود.

«بیشــه داالن» نــام تاالبــی اســت در شهرســتان بروجــرد
کــه مســاحت عمومــی آن حــدود  ۹۱۳هکتــار بــرآورد شــده
اســت .تــاالب بیشــه داالن در  ۱۵کیلومتــری جنــوب شــرقی
شــهر بروجــرد و در دشــت ســیالخور قرارگرفتــه اســت.
بیشــه داالن از گذشــته زیســتگاه پرنــدگان مهاجــری
بــوده اســت کــه برخــی ماههــای ســال را در ایــن منطقــه
میگذراننــد .عــاوه بــر آن جانــوران بومــی دیگــری از
گــروه پرنــدگان ،دوزیســتان ،خزنــدگان و پســتانداران در
ایــن منطقــه زیســت میکننــد .مــار ،مرغابــی ،خرگــوش،
الکپشــت ،حواصیــل ،گــرگ ،شــغال و ســگ آبــی از
حیواناتــی هســتند کــه در ایــن ناحیــه یافــت میشــوند.
رنجی که بیشه داالن را نزارتر میکند
تــاالب بیشــه داالن ازجملــه تاالبهایــی اســت کــه از گزنــد
شــرایط نامســاعد در امــان نمانــده و از یکســو تصرفهــای
غیرقانونــی اراضــی اطــراف بیشــه داالن توســط کشــاورزان و
جــاری شــدن فاضالبهــای خانگــی ،صنعتــی و کشــاورزی
در محیطزیســت تــاالب ،اســتفاده بیشازحــد ســموم
رفــع آفــات ،بهرهبــرداری تجــاری از نیــزار اطــراف تــاالب و

شــکار بیرویــه و غیرمجــاز و از ســوی دیگــر چندگانگــی
مدیریتــی بیــن منابــع طبیعــی ،جهــاد کشــاورزی ،ســازمان
محیطزیســت موجــب شــده تــا وســعت آن تــا حــد زیــادی
کاســته شــود.
همجــوار بــودن ایــن تــاالب با پنــج روســتای منطقــه موجب
شــده کــه ایــن تــاالب درگیــر اراضــی کشــاورزی و مخاطرات
همجــواری بــا جوامــع انســانی منطقــه شــود ،موضوعــی کــه
تاکنــون بارهــا انتقــادات فعــاالن محیطزیســت را در پــی
داشــته اســت.
همــه عوامــل یادشــده دستبهدســت هــم داده تــا
ایــن روزهــا روزگار ناخــوش بیشــه داالن موجــب نگرانــی
دوســتداران طبیعــت شــود ،تاالبــی کــه سالهاســت مأمــن
پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی اســت کــه بــا مــرگ تــاالب
چــارهای جــز مهاجــرت و یــا گرفتــار شــدن در چنــگال
شــکارچیان نخواهنــد داشــت.
ایــن در حالــی اســت کــه هماکنــون بخــش عمــدهای از
اراضــی ایــن تــاالب در دســت کشــاورزان قــرار دارد و حتــی
در برخــی مــوارد روســتائیان نســبت بــه گرفتن ســند اراضی
نیــز اقــدام کردهانــد .تنهــا حــدود  ۸۰هکتــار از باقیمانــده
ایــن تــاالب ارزشــمند بــه اداره حفاظــت محیطزیســت
واگذارشــده اســت.
«بیشه داالن»  ۹۰۰هکتاری ۴۵۰ ،هکتار شد
رضــا آریایــی فرمانــدار ویــژه بروجــرد در ایــن رابطــه گفــت:
در ســالهای گذشــته تــاالب «بیشــه داالن»  ۹۰۰هکتــار
مســاحت داشــته کــه امــروز بــا تغییــر کاربــری غیرقانونــی و
نامناســب ،مســاحت آن بــه  ۴۵۰هکتــار کاهشیافتــه اســت.

وی افــزود :الزم اســت مالکیــت «بیشــه داالن» بــه اداره
حفاظــت محیطزیســت بروجــرد برگــردد تــا از تســلط
دســتگاههای اجرایــی جلوگیــری شــود.
رئیــس اداره حفاظــت محیطزیســت بروجــرد بــا اشــاره بــه
اینکــه در حــال حاضــر حیــات ماهیــان و آبزیــان و همچنین
اراضــی در «بیشــه داالن» بغرنــج شــده اســت ،اظهار داشــت:
متأســفانه در ایــن منطقــه نظارتــی وجــود نــدارد  ،بــا توجــه
بــه بیآبــی در منطقــه زمینهــای پاییندســت لمیــزرع
شــده و در آینــده مشــکالت زیــادی بــه وجــود میآیــد.
مصطفــی مصطفــی ونــد یــادآور شــد :در ســال جــاری بــرای
احــداث پاســگاه در ایــن منطقــه اعتبــار مصــوب شــده اســت
کــه هنــوز اختصــاص پیــدا نکــرده اســت.
رئیــس اداره حفاظــت محیطزیســت بروجــرد بــا اشــاره
بــه وضعیــت نگرانکننــده تــاالب «بیشــه داالن» ایــن
شهرســتان ،گفــت :امــروز تــاالب «بیشــه داالن» بــه
کانــون بحــران تبدیلشــده اســت ،متأســفانه بــا توجــه بــه
بارندگیهــای نســبتاً خــوب امســال امــا بــه دلیــل عــدم
مدیریــت بهینــه منابــع آب و الگــوی کشــت نامناســب در
منطقــه« ،بیشــه داالن» بــا مشــکل بیآبــی دســته و پنجــه
نــرم میکنــد.
ضعــف مدیریــت و عــدم نظــارت بر نــوع کشــاورزی
در منطقه
وی بابیــان اینکــه از ســالیان گذشــته تاکنــون مشــکالت
و مســائل موجــود بــر ســر آب در دشــت ســیالخور
نگرانکننــده بــوده اســت ،افــزود :محیطزیســت در برابــر
ایــن پدیــده مســئولیت دارد و بــا برنامهریزیهــای درســت
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هــر چــه ســریعتر احیــای «بیشــه داالن» بایــد انجــام شــود
چراکــه ایــن منطقــه درگذشــته محــل چــراگاه ،صیــدگاه و
شــکارگاه مــردم بــوده و روســتاییان از هــر نــوع معیشــتی در
ایــن بیشــه برخــوردار بودهانــد.
رئیــس اداره حفاظــت محیطزیســت بروجــرد بــا اشــاره بــه
ایــن منبــع درآمــد و معیشــت ســالم کــه طــی ســالهای
گذشــته بــا عــدم مدیریــت و نظارت بــه ایــن صــورت درآمده
اســت ،اظهار داشــت :کشــت روزافــزون برنــج در ایــن منطقه
دل آدمــی را بــه درد م ـیآورد ،کشــاورزی تکمحصولــی در
دشــت ســیالخور نشــاندهنده ضعــف مدیریــت و عــدم
نظــارت بــر نــوع کشــاورزی در ایــن منطقــه اســت.
مصطفــی ونــد بابیــان اینکــه جایگزینــی کشــت محصوالتــی
چــون گنــدم ،جــو و باقــا در ایــن منطقــه بهجــای کشــت
برنــج کــه محصولــی آبدوســت اســت؛  ضــرورت دارد ،ادامــه
داد :کشــت محصــوالت جایگزیــن برنــج موجــب بــرکات
فــراوان و اســتفاده اهالــی منطقــه از ثمــرات ایــن محصــوالت
اســت.
وی ادامــه داد :کشــت برنــج فرصتــی بــرای چرای دام نیســت
و دامهــا نیــز بهــرهای از زمینهایــی کــه بــه زیــر کشــت
برنــج میرونــد ،نمیبرنــد.
رئیــس اداره حفاظــت محیطزیســت بروجــرد بابیــان اینکــه
رویکــرد جوامــع پیشــرفته بــر این اســت کــه معیشــت پایدار
در تاالبهــا ایجــاد شــود ،افــزود :خروجــی تصمیمــات نیــز
بایــد کاهــش مشــکالت معیشــتی روســتاییان ،نزاعهــای
دســتهجمعی ،ایجــاد اشــتغال روســتایی ،افزایــش
ســوددهی ،برخــورد مناســب مــردم بــا کارشناســان ،همیاری
و همافزایــی بــا انجمنهــای زیس ـتمحیطی و همــکاری بــا
کارشناســان متخصــص زیســتمحیطی و ...باشــد.
بــرای احیــای «بیشــه داالن» بایــد نقشــه راه
ترســیم شــود
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری بروجــرد نیــز در
ایــن رابطــه اظهــار داشــت :بــرای احیــای «بیشــه داالن»
بایــد نقشــه راه ترســیم شــود ،بــا همــکاری انجمنهــای
زیســتمحیطی و مســئوالن میتــوان بــه یــک فرمــول
رســید تــا بتوانیــم حداقــل وضعیــت موجــود را حفــظ کنیم.
امیــر ثقلینــی افــزود :عالمــت ســؤالهای زیــادی در
خصــوص مشــکالت تــاالب «بیشــه داالن»  ،اعــم از مســائل
اجتماعــی و عــدم آگاهــی و شــناخت مــردم نســبت بــه
اهمیــت اکوسیســتم طبیعــی موجــود ،وجــود دارد کــه حــل
کــردن هرکــدام از آنهــا بــه زمــان نیــاز دارد.
وی بابیــان اینکــه تأمیــن معیشــت پایــدار در حــوزه یــک
تــاالب رویکــرد نوینــی اســت کــه در دنیا بعــد از کنوانســیون
بینالمللــی رامســر در ســال  ۲۰۰۵پیشبینیشــده
اســت ،تصریــح کــرد :همــه زنجیــرهوار در مقابــل حفاظــت
از «بیشــه داالن» مســئول هســتیم و گرفتــن حــق آبــه و
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حفــظ محیطزیســت ایــن منطقــه امــروزه بســیار مهــم
بــوده بهطوریکــه ایــن حــق آبــه در الیحــه ســال  ۹۶در
محیطزیســت کشــور مصوب شــده و مســئوالن شهرســتانی
بایــد آن را مطالبــه کننــد.
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری بروجــرد ادامــه
داد :ایــن موضــوع کــه چــه میــزان از تــاالب باقیمانــده یــا
چــه کســانی از وارد شــدن آب بــه بیشــه در زمینهــای
باالدســتی جلوگیــری میکننــد از اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت ،اینکــه آلودگــی موجــود توســط اهالــی بــه چــه میزان
بــوده و آیــا آلودگیهــای موجــود از شــهر بــه ایــن منطقــه
منتقــل میشــوند؟ همــه مــواردی اســت کــه باید مســئوالن
بهمنظــور آگاهــی بخشــی مــردم بــه آنهــا پاســخگو باشــند.
ثقلینــی ارزش یــک هکتــار تــاالب را معــادل  ۱۵۰هکتــار
جنــگل دانســت و خاطرنشــان کــرد :تــا آنجــا کــه نیاز اســت
بــا توجــه بــه مدیریــت اکوسیســتمی و جامــع ،بایــد تــاالب
ایــن منطقــه احیــا شــود.
واگــذاری زمیــن هــای «بیشــه داالن» در مقابــل
انــدک هزینــه ای!
وی بــا اشــاره بــه کنوانســیون بینالمللــی رامســر گفــت :در
ایــن کنوانســیون حــدود  ۸۶تــاالب ثبتشــده اســت ،بیــش
از هــزار و  ۷۰۰تــاالب در ایــران وجــود دارد کــه از ایــن تعداد
تنهــا  ۲۲تــاالب بــه ثبــت جهانــی رســیده اســت.
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و
آبخیــزداری بروجــرد بابیــان اینکــه
نــگاه کــردن بــه ذینفعــان تــاالب و
دیــده شــدن روســتاهای اطــراف تــاالب
بهعنــوان هنــر اکوسیســتمی موضوعــی
مهــم اســت ،تصریــح کــرد :تاالب بیشــه
داالن بیــش از  ۲۵ســال اســت کــه
نقش ـهبرداری نشــده اســت و ایــن مهــم
در پروســه زمانــی  ۶ماهــه توســط منابع
طبیعــی بروجــرد انجــام شــد.
ثقلینــی ادامــه داد :طبــق کمیســیون
موجــود در منابــع طبیعــی در دهــه ،۷۰
یکســری واگذاریهــای زمیــن در بیشــه
داالن انجامشــده اســت کــه مشــخص
اســت منابــع طبیعــی بــا گرفتــن انــدک
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هزینــه زمینهــای تــاالب را واگــذار کــرده اســت و امــروز
منابــع طبیعــی در نظــر دارد زمینهــای واگذارشــده تــاالب
را خلــع یــد کنــد.
وی گفــت :در تــاالب تخریــب اراضــی بهوفــور دیــده
میشــود ،درحالیکــه بایــد تــاش شــود ایــن منطقــه
بهعنــوان یــک میــراث طبیعــی و امانــت بــه مــردم روســتا
داده شــود.
 ۱۲۰هکتــار از اراضــی ملــی تــاالب واگذارشــده
اســت
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری بروجــرد بابیــان
اینکــه در حــوزه منابــع طبیعــی در حــال حاضــر حــدود
 ۱۲۰هکتــار از اراضــی ملــی تــاالب واگذارشــده اســت ،اظهار
داشــت :بایــد یــک بازنگــری در حــوزه منابــع طبیعــی و
جهــاد کشــاورزی انجــام شــود ،همچنیــن بایــد اداره حفاظت
محیطزیســت نیــز همــکاری الزم را داشــته باشــد ،طــوری
کــه ایــن نظــارت بــا محوریــت افــرادی باشــد کــه در حــوزه
آبریــز تــاالب قــرار دارنــد و مدیریــت اکوسیســتمی منطقه را
بــر عهدهدارنــد.
ثقلینــی تأکیــد کــرد :آنچــه مهــم اســت تأمیــن معیشــت
پایــدار در حــوزه «بیشــه داالن» اســت ،بایــد کشــتی
جایگزیــن کشــت برنــج معرفــی شــود ،بــه نظــر میرســد
کشــت داروهــای گیاهــی مناســب باشــد.
وی برگــزاری کالسهــای آموزشــی ترویجــی بــرای دهیــاران
از ســوی منابــع طبیعــی متناســب بــا بــوم ســازگار در
منطقــه ،کاشــت گل محمــدی ،گلگاوزبــان ،کاشــت قــارچ،
آمــوزش فرشبافــی ،گلیــم ،پــرورش ماهیــان زینتــی،
پــرورش طیــور و  ...در غالــب پرداخــت تســهیالت روســتایی
را ازجملــه اقدامــات مناســب بــرای احیــای تــاالب و ایجــاد
معیشــت پایــدار روســتاییان اطــراف تــاالب «بیشــه داالن»
عنــوان کــرد.
بــه نظــر میرســد متولیــان امــر چشمهایشــان را روی
وضعیــت تاالبهایــی چــون «بیشــه داالن» بســتهاند،
تاالبهایــی کــه در صــورت خشــک شــدن هرکــدام
میتواننــد بــه ظرفیــت بالقــوهای بــرای تولیــد گردوغبــار
تبدیــل شــوند .برنــجکاری ،کشــت صیفیجــات،
بهرهبــرداری نامناســب از تــاالب و  ...حکایــت رنجــی اســت
کــه بیشــه داالن را هــرروز نزارتــر میکنــد.
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یاسر جواهری

خشکســالی هــای شــدید و از بیــن رفتــن
بافــت گیاهــی در بیابــان هــا باعــث شــده
تــا بــا وزش کوچکتریــن بــاد ،حجــم
عظیمــی از ریزگردهــا در هــوا معلــق
شــده و زندگــی مــردم را بــا اختــال
مواجــه کنــد.

جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY

MEHR

ریزگردها پشت دروازه های خراسان رضوی/
مهمان ناخوانده جنوب در شرق

ورود ریزگردهــا بــه کشــور از چنــد ســال گذشــته باعــث
ایجــاد مشــکالت اساســی در زندگــی مــردم شــده بــه
صورتــی کــه در برخــی اســتان هــای جنوبــی و غربی کشــور
در برخــی ازمــاه هاحتــی امــکان تنفــس عــادی در فضــای
بــاز نیــز وجــود نــدارد.
ایجــاد ریزگردهــا  طــی ســال هــای گذشــته بــه دلیــل
خشکســالی هــای شــدید و از بیــن رفتــن بافــت گیاهــی در
بیابــان هــا بــه وقــوع پیوســته و باعــث شــده تــا بــا  وزش
کوچکتریــن بــاد ،حجــم عظیمــی از ریزگردهــا در هــوا معلق
شــده و زندگــی مــردم را بــا اختــال مواجــه کنــد.
بــرای جلوگیــری از ایــن پدیــده محیــط زیســتی ،اقدامــات
متنوعــی از جملــه کاشــت گیاهــان ویژه بــرای جلوگیــری از
پیشــروی مناطــق بیابانــی و پاشــیدن مالچ بــه انجام رســیده
و بــا وجــود همــه ایــن اقدامــات هنــوز هــم نگرانــی هــای
زیــادی در ایــن بخــش وجــود دارد.
نگرانــی کــه ایــن روزهــای بــه خراســان رضــوی نیــز رســیده
و ســرازیر شــدن ریزگردهــای خارجــی از ترکمنســتان
بــه ســوی ایــران و ریزگردهایــی بــا منشــاء داخلــی بــه
دلیــل خشکســالی چندیــن ســاله در منطقــه باعــث شــده
تــا مســئوالن بــه صــورت جــدی تــر موضــوع مقابلــه بــا
ریزگردهــا و بیــان بیابــان زدایــی را دنبــال کننــد.
بــر اســاس آخریــن آمــار موجــود  وســعت عرصــه هــای
بیابانــی خراســان رضــوی   ۵میلیــون و  ۵۵۴هــزار هکتــار
معــادل  ۴/۱۸درصــد از مناطــق بیابانــی کشــور بــوده کــه  
 ۴۸درصــد از کل اســتان را شــامل مــی شــود کــه همــه
آنهــا تحــت تاثیــر فرســایش بــادی هســتند  .نیشــابور،
سبزوار،کاشــمر،خلیل آبــاد ،بردســکن ،بجســتان،گناباد،مه
والت ،جغتــای ،رشــتخوار ،خــواف ،تربــت جام،تایبــاد و
ســرخس و بخشــی از جنــوب غربــی  مشــهد از جملــه ۱۵
کانــون بیابانــی در خراســان رضــوی محســوب مــی شــوند.
بیابان زدایی با قوت دنبال می شود
در همیــن رابطــه مدیــر کل منابــع طبیعــی خراســان رضوی
بــه خبرنگارمهــر مــی گویــد :از ســال  ۱۳۴۴عملیــات تثبیت
شــن و بیابــان زدایــی در ایــن اســتان شــروع شــده و در حــال
حاضــر  ۵۷۰هــزار هکتــار از جنــگل هــای بیابانــی از جملــه
طبیعــی و دســت کاشــت در اراضــی تحــت تاثیــر فرســایش
بــادی مســتقر شــده اســت.
علیرضــا صحرایــی  مــی افزایــد  :از ســال  ۱۳۷۳تاکنــون
 ۱۵۴۹۳۱۵هکتــار در قالــب  ۳۷فقــره طــرح هــای  اجرایــی
بیابــان زدایی  ،مدیریــت مناطــق بیابانی و مدیریت پرورشــی
و اصــاح تاغزارهــا تهیــه و تصویــب شــده اســت.
وی مــی گویــد :در امــر بیابــان زدایــی بــا مشــارکت مــردم و
شــرکت هــای دولتــی ،راه آهــن ،نفــت و گاز شــرق و آســتان
قــدس رضــوی از ســال  ۱۳۷۵تاکنــون طــرح هایــی مطالعــه
شــده و هــر ســال در  ســرخس توســط آســتان قــدس
عملیــات بیابــان زدایــی اجــرا مــی شــود.
مدیــر کل منابــع طبیعــی خراســان رضــوی اظهــار مــی کند:
در جهــت جلــب مشــارکت ســازمان هــای بیــن المللــی در
قالــب پــروژه هــای جامعــه محــور بــا همــکاری صنــدوق
توســعه ملــل متحــد و کمیســاریای عالــی پناهنــدگان
اقداماتــی صــورت گرفتــه کــه یکــی از نتایــج آن تعمیــم
طــرح ترســیب کربــن در ســطح  ۲۰۳هــزار هکتار در دشــت

قاســم آبادبجســتان مــی باشــد کــه عملیــات اجرایــی آن  در
آذر مــاه ســال  ۱۳۹۲شــروع شــده اســت.همچنین اجــرای
طــرح احیــای منابــع طبیعــی جامعــه محــور بــا همــکاری
کمیســاریایی عالــی پناهنــدگان و تعمیــم طــرح ترســیب
کربــن در ســبزوار از دیگــر اقدامــات در حــال انجــام اســت.
صحرایــی بیــان مــی کنــد :در ســال  ۱۳۹۶از محــل اعتبارات
ملــی اســتانی در مجمــوع اقداماتــی همچــون تولیــد نهــال
گلدانــی  ۹۰هــزار اصلــه  ،جمــع آوری بــذر بیابانــی  ۱۳تــن
 ،احــداث خزانــه تولیــد نهــال بیابانــی  ۵.۲هکتــار ،آبیــاری
ســنواتی عرصــه هــای احیــای بیابــان  ۷۲۹هکتــار ،نهالکاری
بــا گونــه هــای بیابانــی ۳هــزار  ۷۵۸هکتــار و عــاوه بــر ایــن
اقدامــات در  ۲هــزار هکتــار عملیــات نهالــکاری بــا مشــارکت
مــردم و ســایر دســتگاههای اجرایــی در اســتان اجرایی شــده
اســت.
وی ادامــه مــی دهــد :در ســال  ۱۳۹۶از محــل اعتبــارات ملی
مجموعــا  در  ۱۴شهرســتان در مجمــوع  ۳هــزار  ۷۳۰هکتــار
نهالــکاری صــورت گرفتــه اســت همچنیــن بــا همــکاری

بــا بســیج ســازندگی اقدامــات احیایــی مشــارکتی در دو
شهرســتان خــواف و ســرخس انجــام شــده اســت .از محــل
اعتبــارات اســتانی نیــز ســال  ۱۳۹۶در  ۱۳کانــون بحرانــی
اســتان در مجمــوع  ۱۳تــن جمــع آوری بــذر صــورت گرفتــه
اســت و در بردســکن ۱۰هــزار اصلــه نهــال گلدانــی  ،خــواف
 ۲۰هــزار اصلــه  ،ســبزوار ۲۰هــزار اصلــه ،ســرخس  ۲۰هــزار
اصلــه ،و بجســتان نیــز  ۲۰هــزار اصلــه تولیــد شــده اســت.
مدیــر کل منابــع طبیعــی خراســان رضــوی  بیــان مــی
کنــد:در بحــث نهالــکاری نیــز  ۲۸هکتــار در خــواف صــورت
گرفتــه اســت و در آبیــاری ســنواتی نیــز در  زمیــن هــای
خــواف  ،ســرخس  ،گنابــاد و بجســتان انجــام شــده اســت.
در ســال جــاری نیــز از محــل اعتبــارات اســتانی مبلــغ
 ۲میلیــارد و  ۷۶۳میلیــون تئمــان جهــت انجــام عملیــات
بیابــان زدایــی تخصیــص یافتــه اســت و تاکنــون اعتبــارات
ملــی بــه اســتان ابــاغ نشــده اســت.
صحرایــی تاکیــد مــی کنــد :از محــل اعتبــارات صنــدوق
توســعه ملــی نیــز بــا وجــود  اینکــه ســال گذشــته مبلــغ
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قابــل توجهــی بــه خراســان رضــوی جهــت عملیــات بیابــان
زدایــی اختصــاص یافــت ،امــا بــه دلیــل ناهماهنگــی هــای
پیــش آمــده در جریــان تصویــب قانــون بودجه هنــوز مبلغی
بــه اســتان ابــاغ نشــده اســت ولــی در حــال پیگیــری بــرای
تخصیــص اعتبــارات  هســتیم.
وی مــی گویــد :در ســال جــاری نیــز از محــل اعتبــارت
اســتانی در راســتای تثبیــت شــن هــای روان در کانــون
هــای بحرانــی فرســایش بــادی در  ۱۵شهرســتان اســتان در
مجمــوع  ۲۴۲هــزار هکتــار در دســتور کار قــرار دارد و در
بحــث ترســیب  کربــن در کانــون هــای بحرانــی فرســایش
بــادی نیــز در دو شهرســتان بجســتان و ســبزوار در مجمــوع
 ۲۵۰۰هکتــار اقــدام خواهــد شــد.
کاشت گیاه تاغ برای مقابله با ریز گردها
رئیــس  اداره منابــع طبیعــی گنابــاد مــی گویــد :مبــارزه بــا
ریزگــرد هــا از ســال  ۱۳۴۶در  گنابــاد و روســتای قــوژد بــا
زیرکشــت بــردن  ۵هــزار هکتــار بــا گیــاه تــاغ انجــام شــده
اســت.
چمنــی  مــی افزایــد :در خراســان رضــوی  ۱۶کانــون بحرانی
فرســایش بــادی داریــم کــه از ایــن تعــداد  ۴مــورد بــه
نامهــای گناباد-بیدخــت ،نــوده پشــنگ-عمرانی ،ریــگ نــخ
کــوه و برگــز در گنابــاد قــرار دارد کــه مســاحت آنهــا ۲۳۱
هــزار هکتــار اســت .بــه دلیــل میــزان بــادی کــه در طــول
ســال در گنابــاد داریــم مــی تــوان گفــت بیشــترین میــزان
ریزگردهــا در اســتان متعلــق بــه گنابــاد اســت.

MEHR

وی خاطرنشــان مــی کنــد :متوســط بارندگــی در گنابــاد
دهــه  ۱۳۷۰بــه میــزان  ۱۵۱میلیمتــر بــود کــه در دهــه
 ۱۳۸۰بــه  ۱۱۲میلیمتــر و در نیمــه نخســت دهــه  ۱۳۹۰به
 ۱۰۲میلیمتــر کاهــش یافتــه اســت ،بنابرایــن رونــد کاهــش
بارندگــی هــا در گنابــاد از  ۲۷ســال پیــش شــروع شــده
و بــه تدریــج در دهــه هــای مختلــف افزایــش یافتــه کــه از
پیامدهــای آن کاهــش پوشــش گیاهــی مــی باشــد کــه ایــن
امــر  یکــی از دالیــل مهــم ریزگــرد و غبــار در ایــن مناطــق
اســت.
رئیــس  اداره منابــع طبیعــی گنابــاد اظهــار مــی کنــد  :اگــر
مــی خواهیــم جلــو حرکــت ریزگــرد هــا گرفتــه شــود بایــد
پوشــش گیاهــی خوبــی داشــته باشــیم کــه ایــن مهــم هــم
فقــط بــا بارندگــی هــای مناســب بــه وجــود خواهــد آمــد.
ریزگردهــا بــه دو علــت وزش بــاد و یــا جریانــات هوایــی بــه
گنابــاد منتقــل مــی شــود کــه در نــوع وزش بــاد بســته
بــه جهــت وزش بــاد ،هــوای شهرســتان مــی توانــد حــاوی
ریزگردهــای خاصــی باشــد.
وی خاطرنشــان مــی کنــد :بــرای کنتــرل ریزگــرد هــا در
کانــون عمرانــی طــی دو ســال گذشــته اقــدام بــه کاشــت
نهــال تــاغ شــده کــه بــا کمــک هــای صــورت گرفتــه در
حــال حاضــر ایــن نهــال هــا صــد در صــد ســبز مــی باشــد و
امســال نیــز چنــد هکتــار دیگــر زیــر کاشــت خواهــد رفــت.
رئیــس اداره منایــع طبیعــی و آبخیــزداری گنابــاد مــی گوید:
تاکنــون  ۶۰هــزار هکتــار از بیابــان هــای گنابــاد احیــا شــده
تــا در رونــد حرکتــی ریزگردهــا مانعــی ایجــاد شــود و از
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ســویی اقــدام بــه نهــال کاری و ایجــاد بــاد شــکن در حاشــیه
جــاده هــا جهــت عــدم ورود ریزگردهــا بــه ســطح جــاده
صــورت گرفتــه اســت.اجرای طــرح ترســیب کربــن یکــی
دیگــر از برنامــه هــای ایــن اداره بــرای مقالــه بــا ریزگردهــا
بــوده اشــت کــه در صــورت تامیــن اعتبــار  ســال آینــده آغاز
خواهــد شــد و از بودجــه مقابلــه بــا بــی آبــی کــه از محــل
صنــدوق توســعه ملــی پرداخــت خواهــد شــد براســاس
پیــش بینــی هــا ســهم گنابــاد ۹۰۰میلیــون تومــان خواهــد
بــود.
چمنــی عنــوان مــی کنــد :در صورتــی کــه بــا ریزگردهــا
مقابلــه نکنیــم باعــث ایجــاد مشــکل در حــوزه ســامت
مــردم خواهیــم شــد و شــاهد مهاجــرات افــراد از منطقــه
خواهیــم بــود پــس بــرای ایــن مهــم بایــد تمامــی دســتگاه
براســاس دســتورات و وظایــف پیــش بینــی شــده وارد عمــل
شــوند و مــردم  مــی تواننــد در قالــب گــروه هــای مشــارکتی
و بــا همــکاری اداره منابــع طبیعــی در طــرح هــای متنــوع
بــرای کاشــت نهــال و دیگر مــوارد مشــارکت داشــته باشــند.
در پایــان بــه نظــر مــی رســد بــا وجــود همــه اقدامــات انجام
شــده در بخــش کنتــرل بیابــان هــا و کاشــت گونــه هــای
مختلــف گیاهــی بــرای مقابلــه بــا ریزگردهــا ،خشکســالی
و خشــک شــدن تــاالب هــا وضعیــت ورود ریزگردهــا بــه
شــهرها را طــی ســال هــای آینــده بحرانــی تــر خواهــد کــرد
و مشــارکت بیشــتر مــردم و برنامــه ریزی درســت مســئوالن
مــی توانــد از آثــار مخــرب ایــن پدیــده زیســت محیطــی کم
کنــد.

زنده شدن امیدها با دستیابی به فناوری استحصال آب های ژرف

جواد قنبری

بــا دســتیابی بــه فنــاوری اســتحصال آب
هــای ژرف در سیســتان و بلوچســتان،
ایــن منبــع عظیــم بــه عنــوان یکــی از
راهکارهــای حــل مشــکل خشکســالی
مطــرح شــده و امیدهــا را بــرای حــل
مشــکل بــی آبــی پررنــگ کــرده اســت.

مــردم سیســتان و بلوچســتان پــس از تحمــل  ۲دهــه
خشکســالی بــا مشــکالت فراوانــی روبــه رو هســتند و بــا
توجــه بــه اینکــه عمــده فعالیــت اقتصــادی و معیشــتی
مــردم ایــن اســتان در طــول تاریــخ برمبنــای فعالیــت های
کشــاورزی و دامــداری اســتوار بــوده اســت از همیــن رو
اســتمرار  خشکســالی ســبب شــده کــه وضعیــت معیشــتی
مــردم مرزنشــین این اســتان شــرقی کشــور درحــد بحرانی
قــرار بگیــرد و بســیاری از کشــاورزان در نقــاط روســتایی
سیســتان و بلوچســتان بــه دلیــل خشکســالی زمینهــا و
احشــام خــود را رهــا کننــد و بــه شــهرها مهاجــرت کننــد.
بــا توجــه بــه آخریــن آمــار در حــال حاضــر حــدود ۵۰۰
هــزار نفــر از مــردم سیســتان و بلوچســتان در ســکونتهای
غیررســمی و حاشــیه شــهرهای زاهــدان ،چابهــار ،کنــارک،
ایرانشــهر و زابــل بــا کمتریــن امکانــات زندگــی میکننــد.
البتــه موضــوع در منطقــه سیســتان بســیار پیچیــده
تــر اســت زیــرا بــا توجــه بــه اینکــه ورودی آب رودخانــه
هیرمنــد در ســال  ۹۶حــدود  ۹۸درصــد کاهــش داشــته
اســت و همینطــور عــدم آبگیــری هامــون بــه عنــوان کانون
اصلــی شــن هــای روان و ریزگردهــا ،بیمــاری های تنفســی
و چشــمی نیــز طــی چنــد ســال اخیــر در ایــن منطقــه
افزایــش چشــمگیری داشــته اســت.
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه آب مــورد نیــاز حــدود

 ۵۰درصــد از جمعیــت اســتان سیســتان و بلوچســتان از
طریــق رودخانــه هیرمنــد و چــاه نیمــه هــا تامین میشــود
ایــن عــدم دریافــت حــق آبــه قطعــا موجــب بروز مشــکالت
عدیــده ای در آینــده مــی شــود.
طبــق آمــار ارائــه شــده  ۷۰هــزار متــر مکعــب از نیــاز آبــی
شــهر زاهــدان از طریــق خــط نخســت انتقــال آب از چــاه
نیمــه هــای سیســتان تامیــن مــی شــود از همیــن رو تامین
آب شــهر زاهــدان بــا جمعیتــی افــزون بر یــک میلیــون نفر
بــه شــدت بــه خــط انتقــال آب از چــاه نیمــه هــا وابســته

اســت و از ســوی دیگــر آب چــاه نیمــه هــا هــم بــه ورود
حــق آبــه هیرمنــد از کشــور افغانســتان وابســته اســت کــه
همانطــور کــه پیــش از ایــن نیــز گفتــه شــد بــا توجــه بــه
اینکــه امســال و ســال گذشــته تقریبــا هیــچ آبــی از خــارج
کشــور بــه ایــن رودخانــه وارد نشــده اســت مشــکالت ایــن
منطقــه بســیار پیچیــده تــر شــده اســت.
همینطــور کاهــش نــزوالت جــوی موجــب شــده
خشکســالی و بیآبــی امســال در سیســتان و بلوچســتان
بــه اوج خــود برســد بــه گونــه ای کــه بــه گفتــه مدیــرکل
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دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری سیســتان و بلوچســتان،
بــر اســاس آخریــن آمارهــا  ۱۰۰درصد مســاحت سیســتان
و بلوچســتان امســال دچــار خشکســالی همهجانبــه شــده
اســت.
رضــا اربابــی میگویــد :امســال  ۷۳.۲درصــد مســاحت
اســتان گرفتــار خشکســالی شــدید ۰.۹ ،درصد خشکســالی
بســیار شــدید و  ۲۵درصــد نیــز دچار خشکســالی متوســط
شــده؛ کــه بــا ایــن تفاســیر همــه مســاحت اســتان دچــار
خشکســالی شــده اســت کــه در دوره خشکســالی اخیــر
سیســتان و بلوچســتان بیســابقه اســت.
البتــه اگــر چــه وجــود اقلیــم گــرم و خشــک و کــم آبــی در
بســیاری از مناطــق ایــران مقولــه تــازه ای بــه شــمار نمــی
رود ،امــا قطعــا مدیریــت بهینــه منابــع و همچنیــن پیــدا
کــردن راه هــای جایگزیــن بــرای تامیــن آب مــی توانــد
کمــک شــایانی بــه بهبــود اوضــاع موجــود کنــد.
از همیــن رو مدتــی اســت کــه در بیــن مســئوالن و
کارشناســان حــوزه آب اســتفاده از راه هــای جایگزیــن
همچــون انتقــال آب بیــن حوضــهای ،بــاروری ابرهــا،
بهرهبــرداری از آبهــای ژرف و مــواردی از ایــن دســت
بــرای رفــع بخشــی از مشــکل کــم آبــی مطــرح شــده
اســت.
البتــه بــه نظــر بســیاری از کارشناســان بــرای مقابلــه بــا
هــر بحرانــی بایــد ســه راه حــل کوتاهمــدت ،میانمــدت
و بلندمــدت را مدنظــر داشــت تــا بــه بهتریــن نحــو هــر
موضوعــی را حــل کــرد.
از همیــن رو ســال گذشــته وزارت نیــرو بــه دلیــل مواجهــه
بــا بحــران کــم آبــی در ایــران در پــروژه ای جدیــد ،موضــوع
اکتشــاف آب در ذخایــر ژرف زمیــن را بــا همــکاری کشــور
روســیه شــروع کــرد و باالخــره هیئــت دولــت بــا صــدور
بخشــنامه ای مقــرر کــرد مبلــغ  ۲۵۰میلیــارد ریــال
اعتبــار از محــل منابــع قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت
بحــران کشــور ،بــرای تامیــن آب شــرب اضطــراری اســتان
سیســتان و بلوچســتان در قالب انجــام حفــاری آب ژرف در
اختیــار وزارت نیــرو قــرار بگیــرد.
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اســتفاده از آبهــای دریــا و آبهــای ژرف تنهــا راه
نجــات از بیآبــی
رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور در ســفری کــه
دیمــاه ســال گذشــته بــه چابهــار داشــت در جمــع مدیران
شــورای هماهنگــی بحــران سیســتان و بلوچســتان زمانــی
کــه مدیــران اســتانی مهمتریــن دغدغــه ایــن اســتان را
بیآبــی عنــوان کردنــد ،گفــت :اســتفاده از آبهــای دریــا
و آبهــای ژرف تنهــا راه نجــات از بیآبــی در ایــن اســتان
و کشــور اســت کــه میتوانــد بســیاری از مشــکالت را در
بلندمــدت حــل کنــد.
اســماعیل نجار شــیرین ســازی آب دریــا و اســتحصال آب از
دریــا را بهعنــوان مطمئنتریــن ،بهتریــن و کمهزینهتریــن
راه بــرای رفــع مشــکالت بیآبــی و تأمیــن آب کشــاورزی و
صنعــت بــه شــمار آورد.
وی بــر احــداث آبشــیرینکن در کنــار دریــا تأکیــد
کــرد و افــزود ۲۵ :میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای اســتحصال
آبهــای ژرف در اســتان سیســتان و بلوچســتان نیــز
پیشبینیشــده اســت.
وی افــزود :اکثــر نقــاط کشــور بــا بیآبــی مواجــه هســتند
و آب چاههــای شــرب و کشــاورزی بهشــدت افــت کــرده
اســت.
امــا باالخــره مطالعــات شناســایی ذخایــر جدیــد آب در
مناطــق ژرف و عمیــق ایــران آغــاز شــد تا بعــد از شناســایی
ظرفیــت هــای آبــی کشــور ،از طریــق نقش ـههای ســطحی
زمیــن شناســی و مطالعــات ژئوفیزیــک عملیــات حفــاری
در جســت وجــوی منابــع تجدیدپذیــر آب در مناطــق
اولویتبنــدی شــده کشــور انجــام شــود کــه طبــق
برآوردهــای انجــام شــده مناطقــی ماننــد سیســتان و
بلوچســتان ،خراســان جنوبــی و کرمــان در اولویــت حفاری
بــرای رســیدن بــه آب ژرف قــرار دارنــد.
ورود ایــران بــه موضــوع برداشــت آب هــای ژرف
بــرای نخســتین بــار در منطقــه سیســتان
حبیــب اهلل دهمــرده ،نماینــده مــردم سیســتان در

مجلــس شــورای اســامی در اســفند  ۹۶در گفــت و گــو
بــا خبرگــزاری خانــه ملــت ،طــرح حفــاری از آب هــای
ژرفــی در سیســتان و بلوچســتان را رویــدادی تاریخــی در
ایــران و خاورمیانــه دانســت و گفــت :بــرای نخســتین بــار
موضــوع حفــاری آب هــای ژرف در تیرماه  ۹۵در نشســت
اعضــای کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات بــا معــاون
علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور را مطــرح کــردم و
یــادآور شــدم بایــد بــه ســمت اقدامــات و پــروژه هــای
نویــن گام برداشــت.
نماینــده مــردم زابــل ،زهــک ،هیرمنــد ،نیمــروز و هیرمنــد
در مجلــس شــورای اســامی ،افــزود :بعــد از طــرح ایــن
موضــوع چندیــن جلســه بــا معــاون علمــی و فنــاوری
رئیــس جمهــور و همــکاران ایشــان در محــل دفتــر فناوری
برگــزار شــد و حاصــل و ثمــره ایــن نشســت هــا منجــر بــه
انعقــاد صــورت جلســه ای در  ۲۸تیرمــاه ســال  ۹۵شــد کــه
یکــی از مــوارد مهــم ایــن صــورت جلســه موضــوع حفــاری
و برداشــت آب هــای ژرف در سیســتان  بــود.
وی ادامــه داد :ســتاری مطــرح کــرد کــه دانــش حفــاری آب
هــای ژرف در ایــران وجــود نــدارد و ایــن دانــش در اختیــار
کشــورهای روســیه و فرانســه اســت کــه بــه حــول و قــوه
الهــی بــه مــدت دو ســال مطالعــات علمــی فراوانی بــر روی
ایــن پــروژه انجــام کــه در نهایــت ایــن دانــش و فنــاوری در
کشــور بومــی شــد.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ،بــا یــادآوری اینکــه
بــا تــاش هــای مــداوم ردیفــی در بودجــه ۹۶بــرای مطالعه
آب هــای ژرفــی در سیســتان پیــش بینــی شــد ،تصریــح
کــرد :از رئیــس کمیســیون تلفیــق بودجــه بابــت پیــش
بینــی ایــن ردیــف سپاســگزاری مــی کنــم.
دهمــرده ادامــه داد :بــرای علمیاتــی شــدن ایــن پــروژه
تفاهــم نامــه ای میــان وزارت نیــرو و بنیــاد مســتضعفان
منعقــد شــده کــه بــر اســاس آن  بــه حفــر چــاه آب اقــدام
کننــد ،از ســوی دیگــر رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه
نیــز   ۲۵میلیــارد تومــان بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده
اســت.
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اجــرای ایــن پــروژه بــرای پیــدا کــردن منابــع آب شــیرین
تضمیــن  ۱۰۰درصــدی وجــود نــدارد .اگرچــه امــکان پیــدا
کــردن آب وجــود دارد امــا تضمیــن آب شــیرین نیســت.
البتــه اگــر آب شــیرین هــم نباشــد بــاز هــم بــه صرفــه
اســت.
کاظمــی بــا بیــان اینکــه از ایــن حیــث کــه بدانــی زیــر
ســطح زمیــن چــه خبــر اســت و اکتشــاف کنیــم مــا موافق
ایــن پــروژه هســتیم و روی آن حــدود  ۳ســال هــم کار
کــرده ایــم ،تصریــح کــرد :مطالعــه در ایــن مرحلــه ضــرری
نــدارد و حتــی ضــروری اســت امــا بحــث بهــره بــرداری و
اســتفاده از ایــن اکتشــافات در مراحــل بعــدی اســت .بایــد
در مراحــل بعــدی کنتــرل و مقرراتگــذاری شــود تــا یــک
نقشــه راه داشــته باشــیم کــه بدانیــم از کجــا شــروع کنیم و
ایــن پــروژه بــه کجــا ختــم مــی شــود.

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ،بــا یــادآوری اینکــه
حفــر چــاه اســتخراج آب هــای ژرف در سیســتان بــه عمــق
 ۲هــزار متــر در حــال انجــام اســت ،تصریــح کــرد :مــردم
سیســتان ســال هــا اســت بــا خشکســالی و کمبــود آب
دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد و حفــر ایــن چــاه امیــد را
در دل آنهــا شــکوفا مــی کنــد و امیــدوار هســتیم حفــر چاه
بعــدی در بلوچســتان باشــد.
نماینــده مــردم زابــل ،زهــک  ،هیرمنــد ،نیمــروز و هامــون
در مجلــس شــورای اســامی ،در توضیــح آب هــای ژرف،
گفــت :آب هــای ژرفــی آب هــای جــوان در عمــق ۵۰۰تــا
 ۳هــزار متــری زمیــن اســت و بــر اســاس مطالعــات انجــام
شــده مشــخص شــد در سیســتان امــکان اســتخراج از آب
هــای ژرف وجــود دارد.
امــا موضــوع بــه ایــن جــا ختــم نشــد و بــه نظــر تعــدادی
از کارشناســان دراینکــه جزئیــات و اهــداف ایــن پــروژه
چیســت و تــا چــه حــد راهگشــای تامیــن منابــع آبــی
اســت ابهاماتــی وجــود دارد همچنیــن در خصــوص مســائل
زیســت محیطــی ایــن پــروزه نیــز نگرانــی هایــی مطــرح
شــد.
اطالعـات علمـی در مـورد آبهـای ژرف در دسـت
نیسـت
غــام عبــاس کاظمــی ،اســتادیار ســابق دانشــگاه صنعتی
شــاهرود و متخصــص ایزوتــوپ و شــیمی آب زیرزمینــی
در مــورد  بهــره بــرداری از آبهــای ژرف و اینکــه چقــدر
ایــن پــروژه عملیاتــی اســت ،اظهــار داشــت :ایــن پــروژه
از حــدود  ۳ســال پیــش ســر زبانهــا افتــاده و حتــی اول
برخــی شــرکت هــای خصوصــی مــی خواســتند در مــورد
آن اقــدام کننــد امــا نتوانســتند از وزارت نیــرو مجــوز
بگیرنــد .در ابتــدا برخــی دانشــگاه هــا نیــز درگیــر ایــن
پــروژه بودنــد.
وی بــا بیــان اینکــه البتــه واقعیــت آن اســت کــه اطالعــات،
دانــش و تخصــص مربــوط بــه آبهــای ژرف در ایــران بســیار
کــم اســت و در مــورد اینکــه چقــدر آب ژرف در زیــر زمیــن
وجــود دارد و یــا کــدام مناطــق دارای آب ژرف هســتند،
اطالعــات کافــی در دســترس نیســت ،ادامــه مــی دهــد:
اینکــه در ایــن پــروژه روس هــا چــه پیشــنهادی داده انــد و
مــی خواهنــد چــه تخصــص هــا ،تکنولوژیهــا و ابزارهایــی را
وارد کار کننــد ،اطالعــات زیــادی در دســت نیســت و امــا به
طــور کل در ســطح دنیــا هــم تخصــص و اطالعــات زیــادی

راجــع بــه ایــن روش وجــود نــدارد و تنهــا چند کشــور روی
آن کار کــرده انــد کــه البتــه بــا خطــا هــم همــراه بــوده
اســت.
کاظمــی بــا اشــاره بــه کشــور لیبــی کــه تجربــه حفــر آب
هــای ژرف را دارد ،مــی گویــد ۵۰ :ســال پیــش لیبــی بــه
دنبــال نفــت بــود کــه بــه صــورت تصادفــی بــه چــاه آب
رســید .بــه همیــن دلیــل بزرگتریــن ســفره آب زیرزمینــی
فســیلی در کشــورهای لیبــی ،چــاد ،مصــر و الجزایــر بــوده
کــه بــا هــم حــدود  ۱.۵برابــر مســاحت ایــران مســاحت
دارد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه اگــر بخواهــد در ایــران
اجرایــی شــود بایــد بــه صــورت یــک پــروژه ملــی تعریــف
و از همــه ظرفیــت هــا اســتفاده شــود ،مــی افزایــد :اگــر
بخواهنــد ایــن پــروژه را بــه یــک گــروه کوچــک بســپارند،
امــکان موفقیــت آن کــم اســت .بــا وجــودی کــه قرار اســت
بــرای اولیــن بــار پــروژه ای در ایــن ســطح انجــام شــود کــه
در دنیــا نیــز تجــارب زیــادی از آن وجــود نــدارد ،بایــد از
تمــام اطالعــات و دانــش متخصصــان ایــن بخــش بــرای آن
اســتفاده کــرد.
ایــن متخصــص ایزوتــوپ و شــیمی آب زیرزمینــی ،بــا
تاکیــد براینکــه ایــن پــروژه ،پــروژه ای بســیار پیچیــده
اســت و اطالعــات علمــی زیــادی از آن در دســت نیســت،
در مــورد امــکان عملیاتــی شــدن آن در کویــر ،تاکیــد مــی
کنــد :بلــه امــکان آن وجــود دارد .بــه هرحــال در ایــن پروژه
مــکان هایــی دراولویــت قــرار گرفتــه کــه آب کــم اســت.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ایــن پــروژه در حــد مطالعــه
اســت امــا در صورتــی کــه از همــه ظرفیــت هــا اســتفاده
شــود تضمیــن بــه آب رســیدن وجــود دارد.
وی افــزود :در اغلــب مناطــق امــکان وجــود آب در
اعمــاق زمیــن وجــود دارد امــا کیفیــت آن مناســب
نیســت .بــه همیــن دلیــل حتــی اگــر ســفره هــای آب
زیرزمینــی ژرف کشــف شــوند و کیفیــت شــان مناســب
نباشــد ،امــاح آنهــا ارزش بیشــتری نســبت بــه آب
خواهــد داشــت و مــا مــی توانیــم از امــاح آن اســتفاده
کنیــم .چــرا کــه ایــن امــاح بــا توجــه بــه اینکــه بــا الیــه
هــای مختلــف زمیــن درتمــاس هســتند بــا امــاح آب
دریــا متفاوتنــد.
ایــن اســتادیار ســابق دانشــگاه بــا تاکیــد براینکــه از نظــر
اقتصــادی ضــرری در ایــن پــروژه دیــده نمــی شــود ،در
خصــوص موفقیــت اجــرای ایــن طــرح ادامــه مــی دهــد :در

کار حفــاری چــاه آب ژرف در منطقــه سیســتان
شــروع شــد
فرمانــدار زابــل اظهــار داشــت :کار حفــاری ایــن چــاه از
مدتــی قبــل و پــس از تصویــب آغــاز شــد و اعتبــار الزم نیز
بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه امیدواریــم هرچه
زودتــر بــه ســرانجام برســد.
هوشــنگ ناظــری بــا اشــاره بــه اینکــه اعتبــار ایــن طــرح
از ســوی دولــت تصویــب و اختصــاص یافتــه اســت ،افــزود:
سیســتان و بلوچســتان اولیــن اســتانی اســت کــه طــرح
حفــاری آبهــای ژرف در آن اجــرا میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آب مــورد نیــاز  ۵۰درصــد از
جمعیــت اســتان سیســتان و بلوچســتان از طریــق رودخانه
هیرمنــد تامیــن میشــود ،خاطرنشــان کــرد :ایــن موضــوع
در حالــی اســت کــه متاســفانه امســال هیــچ آبــی از خــارج
کشــور بــه ایــن رودخانــه وارد نشــده اســت.
فرمانــدار زابــل ادامــه داد :پیــش از خشکســالی بیــن  ۷۰
تــا  ۹۰درصــد مــردم منطقــه سیســتان بــه کشــاورزی
اشــتغال داشــتند کــه متاســفانه در ســال هــای اخیــر بــه
دلیــل نبــود آب آمــار بیــکاری در منطقــه بــه شــدت بــاال
رفتــه اســت.
پــس از مطــرح شــدن موضــوع اســتفاده از آب هــای ژرف
ایــن خبــر بــه مهمتریــن خبــر در منطقــه سیســتان تبدیل
شــد زیــرا مــردم ایــن منطقــه بــه عنــوان تنهــا امیــد باقــی
مانــده شــان بــه آن نــگاه مــی کردنــد و در ایــن میــان
خبرهــای ضــد و نقیضــی نیــز مطــرح مــی شــد تــا اینکــه
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی ،وزیــر کشــور در ســفر مــاه
گذشــته خــود از نزدیــک از پــروژه چــاه آب ژرف منطقــه
سیســتان بازدیــد کــرد.
چاه آب ژرف در منطقه سیستان به آب رسید
وزیرکشــور در نشســت شــورای اداری منطقــه سیســتان در
فرمانــداری زابــل بــا اشــاره بــه آب رســیدن چــاه ژرف در
سیســتان گفــت :در حــال حاضــر  ۳۵لیتــر آب بــدون پمپاژ
از عمــق  ۲هــزار و  ۵۰۰متــری از طریــق ایــن چــاه بــه
ســطح زمیــن میآیــد کــه امیدواریــم نتایــج بســیار خوبــی
نیــز بــه همــراه داشــته باشــد.
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی بــا تاکیــد بــر اینکــه تحقیقــات
در ایــن خصــوص همچنــان ادامــه دارد ،گفــت :بــه گفتــه
مجــری طــرح ،ایــن میــزان آب در چنــد روز آینــده بــه ۱۰۰
لیتــر در ثانیــه نیــز افزایــش مییابــد.
در مجمــوع نکتــه ای کــه در ایــن میــان بســیار حائــز
اهمیــت اســت ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه وجــود بحــران
آب در کشــور و اســتان سیســتان و بلوچســتان اســتفاده
از روش هــای جدیــد بــرای تامیــن و همچنیــن اســتفاده
بهینــه از آب یــک ضــرورت اســت.
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ساحلخواری «الکچری ها» و « سلبریتی ها»

علیرضا نوری

نــوار ســاحلی مازنــدران از غــرب تــا
شــرق بــه ســاحل اختصاصــی بــرای
«الکچــری هــا» و «ســلبریتی هــا» تبدیــل
شــده و هــر روز دســت مــردم از دریــا
کوتاهتــر مــی شــود.

دریاخــواری در نــوار ســاحلی مازنــدران وارد فــاز جدیــدی
شــده و الکچــری هــا و ســلبریتی هــا ســطح قابــل توجهــی
از اراضــی مشــرف بــه ســاحل و  دریــا را تصــرف و بــرای ورود
عمــوم بــه دریــای خــزر ســد ایجــاد کــرده انــد.
برخــی از ویالهــای ســاحلی مازنــدران متعلــق بــه افــراد
صاحــب نــام و برخــی نیــز مربــوط بــه افــراد چهــره هــای
هنــری ،اقتصــادی و اجتماعــی کشــور اســت و هــر روز
ســطحی از ســاحل و دریــا را قانونــی و یــا غیرقانونــی تصــرف
مــی کننــد و دیــوار ســیمانی گرداگــرد خــزر مــی کشــند.
مازنــدران  ۴۸۰کیلومتــر نــوار ســاحلی دارد کــه طبــق اعــام
مســئوالن دســتگاه قضایــی  ۸۰درصــد ســواحل اســتان در
تصــرف بخشهــای مختلــف اســت و از ایــن میــزان ۲۸
درصــد از ســوی دســتگاههای دولتــی ۱۲ ،درصــد از ســوی
شــهرکهای ســاحلی ۲۴ ،درصــد افــراد حقیقــی ۱۰،درصــد
نهادهــا و چهــار درصــد آزاد اســت کــه در اختیــار عمــوم قرار
نمیگیرنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه در مــاده  ۶۳قانــون برنامــه چهــارم
توســعه آمــده کــه کلیــه دســتگاههای دولتــی دارای اراضــی
ســاحلی موظــف بــه آزادســازی ســاحل هســتند و در ایــن
مــاده هیــچ نامــی از نهادهــای غیردولتــی ذکــر نشــده و
همیــن امــر موجــب مســتثنی دانســتن برخــی نهادهــا از
اجــرای مــاده  ۶۳قانــون اســت کــه پیشــنهاد میشــود
بهمنظــور ســاماندهی و یکسانســازی ،مــاده مذکــور
نهادهــای مربــوط را شــامل شــود.
بهرهبــرداری بیشازحــد ســواحل ،ساختوســازهای
بیرویــه ،نبــود برنامههــای خــاص توســعهای بــه جهــت
دســتیابی مطلــوب بــه محصــوالت گردشــگری دریایــی،
اجــرای طرحهایــی نظیــر ایجــاد اســکلههای دریایــی
تفریحــی -توریســتی بــرای پهلوگیــری کشــتیهای
تفریحــی -توریســتی و ســرگرمیهای دریایــی ماننــد جــت
اســکی ،بازیهــای آبــی و موجســواری و  ...بایــد مدنظــر
قــرار گیــرد امــا در حــال حاضــر ساختوســازهای بیرویــه

نفــس دریــا را  بنــد آورده اســت.
اســتاندار مازنــدران بــا اشــاره بــه تشــکیل کارگــروه تخصصی
ســواحل شــمال و جلســات کارشناســی مــی گویــد :قوانیــن
موضوعــه کامــا رســا و روشــن اســت و بایــد هماهنگــی الزم
بــرای پیشــگیری از تداخــات دســتگاهی و جلوگیــری از
تصــرف دریــا و ســاحل ایجــاد شــود.
محمــد اســامی بــه عــزم ملــی و جــدی بــرای برخــورد بــا
ســاخت و ســازهای حریــم دریــا و ســاحل اشــاره کــرد و از
مــردم خواســت تــا تــراز و حریــم  ۶۰متــری دریــا را رعایــت
کننــد زیــرا ســاحل متعلــق بــه همــه مــردم اســت و بایــد
دسترســی مــردم بــه آبهــای ســاحلی آســان و راحــت باشــد.
وی تصریــح کــرد :طــرح ویــژه بهــره بــرداری از ســواحل
توســط ســازمان بنــادر و دریانــوردی در دســتور کار اســت و
کاربــری هــای اراضــی ســاحلی و دریــا بایــد مشــخص شــود
تــا براســاس ضابطــه آمایشــی ســاخت و ســازها انجــام شــود
نــه آنکــه هرآنچــه متقاضــی تشــخیص مــی دهــد انجــام
دهــد.
محمدجــواد حشــمتی مهــذب معــاون قضایی دادســتانی کل
کشــور نیــز مــی گویــد :در بحــث ســواحل از ســال  ۵۴قانون
صریــح و شــفاف بــرای آزادســازی داریــم کــه هنــوز اجــرا
نشــده اســت و بســیاری از دخــل و تصــرف هــای ســواحل به
دلیــل عــدم اجــرای قانــون اســت و بایــد در اجــرای قانــون
بایــد حــد حریــم دریــا مشــخص باشــد زیــرا هــم حــواس
ســازنده جمــع باشــد و هــم مجــری و قاضــی تکلیفــش
روشــن باشــد.
وی ادامــه داد :اکنــون افــراد بــا صحنــه ســازی و حیلــه و
ترفندهــای مختلــف ســاحل را تصــرف مــی کننــد زیــرا از
قبــل حریــم ســاحل و دریــا مشــخص نشــده اســت بنابرایــن
اگــر بــر اجــرای قانــون تاکیــد شــود و مــردم نیــز مطالبــه
کننــد مشــکل حــل مــی شــود.
تشکیل پرونده های زیاد درباره ساحل و دریا
حشــمتی مهــذب یــادآور شــد :پرونــده هــای زیــادی در
زمینــه مقابلــه با ســاخت و ســاز غیرمجــاز در حریم ســاحلی
تشــکیل شــده اســت.
وی بــا عنــوان اینکــه متخلفــان دریــا و ســاحل افــراد تمیــز و
مرتــب هســتند و در تهــران پشــت میــز نشســته و برایشــان
در شــمال ویــا مــی ســازند گفــت :در حــوزه دریــا و ســاحل
بــا چنیــن آدمهایــی ســروکار دارنــد و ایــن افــراد صاحــب
نفــوذ ،نــرم ســر مــی برنــد و ایــن اتفاقــات عجیــب و غریــب

را رقــم مــی زننــد.
حشــمتی با بیــان اینکــه مازنــدران قطبی مهــم در کشــور به
شــمار مــی رود تاکیــد کــرد :خــط باریک ســبز و ســاحلی که
از آســتارا تا گلســتان کشــیده شــده اســت را باید حفــظ کرد
و بــا رونــد کنونــی چنیــن خــط ســاحلی را در چنــد ســال
آینــده نخواهیــم داشــت زیــرا عــزم جــدی بــرای از بیــن
بــردن ایــن خــط ســاحلی وجــود دارد.
معــاون قضایــی دادســتانی کل کشــور بــا عنــوان اینکــه عده
ای بــرای تخریــب و از بیــن بــردن نــوار ســاحلی کیســه
دوختــه و کمــر همــت بســته انــد گفــت :در ایــام تعطیــات،
هجــوم بــه ســمت شــمال قابــل کنتــرل نیســت و ایــن
مســئله بایــد مدیریــت و کنتــرل شــود.
ســیف الــه فرزانــه مدیــرکل میــراث فرهنگــی مازنــدران نیــز
بــا اشــاره بــه اینکــه وقتــی وزارت نیــرو کــه متولــی دریاســت
و خــود حریــم  ۶۰متــری دریــا را آزاد نمیکنــد از دیگــر
دســتگاهها چــه انتظــاری مــیرود ،ادامــه میدهــد :دریــا
بایــد متولــی مشــخص داشــته باشــد نــه اینکــه یــک ســال
فرمانــداری و ســال دیگــر شــهرداری داعیــه تولــی گــری آن
را داشــته باشــد.
فرزانــه بــا تأکیــد بــر نبــود عــزم ملــی بــرای آزادســازی
حریــم قانونــی دریــا بــه اختــاف بیــن مجلــس و دولــت
دربــاره ســازمان عمــران ســواحل شــمال اشــاره میکنــد و
میگویــد :در برنامــه چهــارم مصــوب و قانــون شــده اســت
کــه حریــم قانونــی دریــا بایــد آزادســازی شــود امــا یــک
ارائــه ملــی و متولــی قــوی و بامهــارت وجــود نــدارد.
فرزانــه اضافــه کــرد :در حــال حاضــر شــاهد آن هســتیم
کــه باوجودآنکــه دســتگاههای مختلــف ماننــد شــهرداری
و ســازمان دهیاریهــا فعــال هســتند امــا زمینخــوار کار
خــودش را میکنــد و ایــن نشــان میدهــد کــه دریــا
متولــی نــدارد.
وی کــه فرمانــدار ســابق محمودآبــاد نیــز بــوده اســت ،ادامــه
میدهــد :البتــه در قانــون نیــز اشــکالی وجــود دارد کــه
دســتگاههای وابســته بــه دولــت و اشــخاص حقیقــی و در آن
نهادهــای غیردولتــی ذکــر نشــده اســت و بایــد ایــن قانــون
اصــاح شــود.
بررســی برآیندهــا نشــان مــی دهــد کــه آزادســازی نــوار
ســاحلی دریــا و حریــم  ۶۰متــری بــا رونــد کنونــی بــه
ســرانجام نخواهــد رســید و بــرای اجــرای ایــن طــرح بایــد در
مرحلــه اول دولتــی هــا پیشــگام شــوند و ســپس بــرای عقب
نشــینی بخــش خصوصــی از حریــم قانونــی دریــا اقــدام کرد.
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هادی فتحی

خشکســالی ،کوچــک شــدن زیســتگاه
و تخریــب محیــط زیســت عرصــه را
بــر حیــات وحــش تنــگ کــرده اســت.
حــاال دیگــر کمتــر پرنــده مهاجــری
را مــی تــوان مشــاهده کــرد کــه بــه
فــارس بیایــد.

فــارس در جایــگاه دوم کشــور در حــوزه تنــوع زیســتی قرار
دارد و تاکنــون  ۴۴۳گونــه جانــوری در آن شناســایی شــده
اســت.
در اســتان فــارس ســه پــارک ملــی ،یــک پناهــگاه حیــات
وحــش ،هفــت منطقــه حفاظــت شــده وجــود دارد .در
مناطــق حفاظــت شــده هــم محیــط بــان و هــم نگهبــان
وجــود دارد کــه از حیوانــات در ایــن مناطــق محافظــت می
شــود.
در ایــن اســتان گونــه هــای متنوعــی از حیــات وحــش
وجــود دارد کــه مــی تــوان بــه عنــوان نمونــه بــه گورخــر
ایرانــی ،گــوزن زرد ،جبیــر ،خــرس قهــوه و همچنیــن
گونــه هایــی ماننــد اردک مرمــری ،پلیــکان پــا خاکســتری،
هوبــره ،عقــاب تاالبــی ،شــاه بــاز و الک پشــت اشــاره کــرد.
عــاوه بــر ایــن کوچکتریــن قــوچ دنیــا کــه از آن نیــز بــه
عنــوان قــوچ مینیاتــوری یــاد مــی شــود در ایــن اســتان
وجــود دارد.آخریــن زیســتگاه شــیر ایرانــی کــه مربــوط بــه
منطقــه حفاظــت شــده ارژن اســت در این اســتان قــرار دارد
از ایــن رو بــا توجــه بــه وضعیــت اســتان فــارس این اســتان
از اســتانهای مهمــی اســت کــه زیســتگاه و پناهــگاه حیــات
وحشــدر کشــور بــه شــمار مــی رود.
بــا وجــود داشــتن ایــن همــه ظرفیــت و پتانســیل امــا بنــا
بــه دالیــل مختلفــی کــه بعضــا نیــز انســانها نیــز در آن

دخیــل هســتند برخــی از گونــه هــای مهــم ایــن اســتان
از جملــه گــوزن زرد ایرانــی ،گورخــر آســیایی و  ...در خطــر
انقــراض قــرار گرفتــه انــد.
بــر ایــن اســاس ضــروری اســت عالوه بــر اینکــه حفاظــت از
ایــن گونــه هــا در دســتور کار قــرار گیــرد انســانها نیــز ایــن
مســئله را مــد نظــر قــرار دهنــد تــا از انقــراض ایــن گونــه
هــای مهــم جلوگیــری شــود.
رییــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش اســتان فارس
گفــت :در حــال حاضــر برخــی از گونــه هــای حیــات وحش
ایــن اســتان در خطــر انقــراض هســتند و در یــن میــان
اقداماتــی از ســوی محیــط زیســت بــرای حفاظــت از آنهــا
انجــام شــده اســت.
لیــا جوالیــی بــه برخــی از ایــن گونــه هــا اشــاره کــرد و
ادامــه داد  :گــور خــر ایرانــی ،پلنــگ ایرانــی ،گــوزن زرد
ایرانــی و حتــی خــرس قهــوه ای از جملــه گونــه هــای
مهمــی هســتند کــه در خطــر انقــراض قــرار دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خــرس قهــوه ای هــم اکنــون در
لیســت خطــر انقــراض نیســت ،بیــان کــرد :ایــن گونــه هــم
اکنــون در لیســت گونــه هــا در خطــر انقراض نیســت امــا از
جملــه گونــه هایــی اســت کــه در آینــده در خطــر انقــراض
قــرار مــی گیــرد.
رییــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش اســتان
فــارس گفــت :پلنــگ ایرانــی در منطقــه بمــو  در فضــای
وســیعی زندگــی مــی کنــد چــرا کــه پلنــگ بــه منطقــه
زیــادی بــرای زندگــی نیــاز دارد البتــه سرشــماری پلنــگ
کار آســانی نیســت زیــرا ایــن حیــوان شــب هــا بیــرون مــی
آیــد و پیــدا کــردن آن در منطقــه ســخت اســت.
جوالیــی بــا اشــاره بــه اینکــه گونــه هــای در خطــر انقــراض
در ســایتها نگهــداری مــی شــوند بــه وضعیــت گــوزن زرد
اشــاره کــرد و افــزود :دو ســایت در مناطــق میــان کتــل و

ارســنجان بــرای گــوزن زرد در نظــر گرفتــه شــده در این دو
ســایت تعــدادی گــوزن نگــه داری مــی شــوند.
بــه گفتــه وی ســایت نگهــداری گورخــر نیــز در دره بــاغ
قــرار دارد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه برخــی از پرنــده
هــای در خطــر انقــراض اســتان اشــاره کــرد و گفــت :اردک
مرمــری ،پلیــکان پــا خاکســتری ،هوبــره ،عقــاب تاالبــی،
شــاه بــاز و الک پشــت مهریــزدار  نیــز از گونه هــای درخطر
انقــراض هســتند عــاوه بــر ایــن گونــه هــای شــنگ ،ســگ
آبــی و شــاه روبــاه نیــز از حیواناتــی هســتند کــه در معــرض
تهدیــد قــرار دارنــد و از آنهــا نگهــداری مــی شــود.
یــک کارشــناس حــوزه محیــط زیســت گفــت :متاســفانه به
دلیــل محدودیــت زیســتگاه هــای حیــات وحش در اســتان
شــاهد ایــن هســتیم کــه برخــی از گونــه هــا در خطــر
انقــراض قرارگرفتــه انــد.
علمــدار علمــداری ادامــه داد :حیــات وحــش اســتان فــارس
بــه دلیــل خشکســالی و کــم آبــی و حتــی امنیــت وضعیت
ناخوشــایندی دارنــد و هــر روز وضعیــت گونــه هــای حیــات
وحــش بحرانــی تــر مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رونــد بهبــود بــرای نجــات گونــه
هــای در خطــر انقــراض اســتان کنــد اســت ،اظهــار کــرد:
اگــر ایــن شــرایط ادامــه پیــدا کنــد بــه طــور حتــم در
آینــده دیگــر خبــری از تعــداد قابــل توجهــی از گونــه هــای
مهــم حیــات وحــش نخواهــد بــود.
ایــن کارشــناس حــوزه محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه هــر
روز عرصــه بــرای حیــات وحــش اســتان تنــگ تــر مــی
شــود ،بیــان کــرد :بــر ایــن اســاس ضــروری اســت کــه
زیســتگاه هــای حســاس اســتان شناســایی و بــرای بهبــود
وضعیــت گونــه هــای در خطــر انقــراض بــا تخصیــص
اعتبــار و افزایــش محیــط بــان بــرای نگهــداری از ایــن گونه
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هــا اقــدام کــرد.
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم حفــظ و نگهــداری ایــن گونــه هــای
مهــم اســتان گفــت :بنــا بــه دالیــل مختلــف از جملــه
خشکســالی برخــی از گونــه هــای مهــم اســتان از جملــه
پلنــگ ،جبیــر  ،گورخــر و ...در زیســتگاه هــا محصــور شــده
انــد از ایــن رو بایــد بــه اقدامــات بــه موقــع بــرای نجــات
ایــن گونــه هــای مهــم دســت بــه کار شــد.
علمــداری ادامــه داد :عــاوه بــر ایــن بــه دلیــل خشــک
شــدن دریاچــه هــای اســتان دیگــر پرنــدگان بــه فــارس
نیــز مهاجــرت نمــی کننــد از ایــن رو دیگــر خبــری از گونــه
هــای مهــم پرنــدگان در فــارس نیســت.
وی خواســتار مشــارکت مــردم بــرای نگهــداری و حفاظــت
از گونــه هــای مهــم حیــات وحــش ایــن اســتان شــد.
یــک فعــال حــوزه محیــط زیســت گفــت :در سراســر کــره
زمیــن و زیســتگاه هــای در حــال کوچــک شــدن حیــات
وحــش و گیاهــان وحشــی بــا تجــاوز انســانها بــه عرصــه
زندگــی شــان روبــه رو هســتند.
علــی اکبــر کاظمینــی افــزود :از گذشــته انقــراض گونــه
هایــی از حیوانــات و گیاهــان وجــود داشــته و گونــه هــای از
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بیــن رفتــه انــد و در ایــن میــان گونــه هــای جدیــدی پــا به
عرصــه حیــات گذاشــته انــد امــا آنچــه مهــم اســت انقراض
گونــه هــا در گذشــته بــه علــت عوامــل طبیعی بــوده امــا در
ســالیان اخیــر متاســفانه دخالــت انســان در طبیعــت باعث
شــده کــه گونــه هــای بســیاری از گیاهــان و جانــوران در
خطــر انقــراض قــرار گیرنــد.
وی ادامــه داد :اســتان فــارس بــا وســعت زیــاد مناطــق
چهارگانــه و شــکار ممنــوع و جنگلهــای زاگــرس و توجــه
چنــد دهــه اخیــر بــه گســترش ناپایــدار کشــاورزی در آن
باعــث شــده کــه زیســتگاه هــای حیــات وحــش دچــار
تجــاوز شــده و کوچــک شــود.
ایــن فعــال حــوزه محیــط زیســت بــا اشــاره بــه میــزان
دام بــاال در چــراگاه هــای فــارس گفــت :عــدم توجــه بــه
ظرفیــت بــرد مراتــع یکــی از علــل از بیــن رفتــن زیســتگاه
هــای حیــات وحــش بــه خصــوص گونــه هــای درشــت
جثه(پســتانداران) ماننــد خــرس قهــوه ای کل و بــز ،قــوچ
و میــش اســت.
وی در خصــوص یکــی دیگــر از دالیــل کوچــک تــر شــدن
زیســتگاه هــای حیــات وحــش بیــان کــرد :یکــی دیگــر از

عوامــل تاثیرگــذار عــدم توجــه بــه حقابــه محیــط زیســتی
و حفــر بیــش از انــدازه چــاه هــا در تمــام مناطــق اســتان
اســت کــه ایــن امــر باعــث از بیــن رفتــن چشــمه هــا و
آبشــخورهای حیــات وحــش شــده و نهایتــا از بیــن رفتــن
گونــه هــای مذکــور را بــه دنبــال داشــته اســت.
کاظمینــی بــا اشــاره بــه اســتفاده بیــش از حــد ســموم
و کــود شــیمیایی در کشــاورزی اظهــار کــرد :در ســالیان
اخیــر ایــن ســموم و کودهــای شــیمیایی بــه طــور
مســتقیم و غیــر مســتقیم اســتفاده شــده کــه ایــن
ســوم از طریــق موجــودات ریــز بــا غلظتهــای کمتــر
بــه بیشــترین غلظــت در بــدن جانــوران بــزرگ زنجیــره
غذایــی ختــم مــی شــود.
وی ادامــه داد :آتــش ســوزی زیســتگاه هــا ،مراتــع و جنگلها
در ســالیان اخیــر در اســتان همگــی ســهوا یــا عمدا توســط
انســانها بــه منظــور گســترش  کشــاورزی و ...صــورت گرفته
و باعــث از بیــن رفتــن یــا کاهــش تعــداد بســیاری از گونــه
هــای حیــات وحــش و حتــی بــه خطــر افتــادن حیــات آنها
شــده اســت کــه بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان بــه آتــش
ســوزی دو ســال قبــل پاســارگاد کــه زیســتگاه خــرس
قهــوه ای و پلنــگ اســت ،اشــاره کــرد.
ایــن فعــال حــوزه محیــط زیســت گفتــک جــاده ســازی بی
ضابطــه در مناطــق چهارگانــه و شــکار ممنــوع بــه منظــور
تســهیل در دسترســی بــه باغــات دیــم و معــادن باعــث
جزیــره ای شــدن زیســتگاه هــا و بهــم خــوردن آرامــش
حیــات وحــش و در نهایــت کاهــش گونــه ای و در معــرض
خطــر قــرار گرفتــن گونــه هایــی ماننــد خــرس قهــوه ای،
گــوزن زرد ایرانــی ،پلنــگ و ...شــده کــه نمونــه ان جــاده
کشــی اخیــر در ارتفاعــات میانکتــل منطقــه حفاظت شــده
و ذخیــره گاه زیســت ســپهر ارژن و پریشــان اســت.
وی افــزود :شــکار گونــه هایــی از پســتانداران ماننــد کل و
بــز ،قــوچ و میــش ،پلنــگ و خــرس قهــوه ای در اســتان
باعــث شــده کــه ایــن گونــه هــا در خطــر انقــراض قــرار
بگیرنــد.
کاظمینــی ادامــه داد :عــاوه بــر ایــن مــوارد بــا خشــک
شــدن دریاچــه هــای اســتان فــارس در اثــر کشــاورزی
بیــش از انــدازه و حفــر چــاه هــا تقریبــا تمــام گونــه
هــای حیــات وحــش تاالبهــا در اســتان از بیــن رفتــه
زیــرا حیــات پرنــدگان آبــزی و مهاجــر و بومــی بــه
تاالبهــا وابســته بــود کــه در حــال حاضــر بــه طــور کامــل
خشــک هســتند.
وی اظهــار کــرد :بــه عنــوان نمونــه گونــه ســگ ابــی از
گونــه هــای بــاارزش تاالبــی و رودخانــه ای اســتان فــارس
بــر اثــر خشــک شــدن تاالبهــا و رودخانــه هــا در حــال
انقــراض اســت بــا وجــود اینکــه ایــن گونــه نقــش مهــم و
ارزشــمندی در چرخــه حیــات داشــت.
ایــن فعــال حــوزه محیــط زیســت در اســتان فــارس در
رابطــه بــا راهکارهــای حفــظ گونــه هــای در خطــر انقــراض
افــزود :در ایــن راســتا بایــد هرگونــه بهــره بــرداری از گونــه
متوقــف شــده و احیــا و حفاظــت از زیســتگاه هــای ســریعا
در دســتور کار قــرار گیــرد و عوامــل منفــی ماننــد جــاده
ســازی ،آتــش ســوزی و ...کــه بــر  بــر روی زیســتگاه تاثیــر
مــی گــذارد متوقــف شــود.
وی گفت:تعییــن حداقــل انــدازه دوام پذیــر جمعیــت بــرای
هرگونــه ،توجه بــه رویکــرد اکوسیســتمی منطقــه حفاظت
شــده ،بــه دســت آوردن اطالعــات و آمــار گونــه هــای در
معــرض خطــر و ...نیــز از دیگــر اقدامــات بــرای حفــظ
حیــات وحــش فــارس اســت.
کاظمینــی تصریــح کــرد :بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه
داشــت کــه سرنوشــت مــا انســانها بــه کل حیــات وحــش
موجــود در کــرده زمیــن وابســته اســت.
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کمآبیزیرگوشپایتخت/یکمیلیوننفردرانتظاررفعمشکلآبهستند
وحید محمدی
یکتا

خشکســالی در غــرب تهــران در
حالــی خودنمایــی میکنــد کــه
جمعیتــی حــدود یکمیلیــون نفــر در
شهرســتانهای پرتراکــم ایــن مناطــق
از مشــکل کمآبــی رنــج میبرنــد.

مــردم ایــران از گذشــته همــواره در خصــوص مدیریــت
منابــع آبــی تالشهــای بســیاری داشــتند ،امــا در
ســالهای اخیــر بــا توجــه بــه کاهــش بارندگیهــا،
تغییــر اقلیــم ،رشــد جمعیــت و تراکــم جمعیتــی در
شــهرها ،انجــام نــدادن اقدامــات الزم در خصــوص توســعه
آبیــاری نویــن در بخــش کشــاورزی و مشــکالت در
عرصــه بازچرخانــی آب علیرغــم اقداماتــی کــه انجــام
شــده اســت ،بــا مشــکالتی در زمینــه آب بهعنــوان مایــه
حیــات و آبادانــی مواجــه شــده اســت.
البتــه بارندگیهــای خوبــی را در بهــار  ۹۷شــاهد بودیــم،
امــا ایــن بارشهــا نیــز نتوانســت کاهــش چشــمگیر
بارشهــا در پاییــز و زمســتان  ۹۶را جبــران کنــد و طبــق
اظهــارات مســئوالن وزارت نیــرو و شــرکت آب و فاضــاب
اســتان تهــران ،ایــن اســتان همچنــان کاهــش  ۲۰الــی
 ۳۰درصــدی بارشهــا نســبت بــه ســال آبــی گذشــته را
تجربــه میکنــد.
ایــن مــوارد ســبب شــده تــا مســئله مدیریــت مصــرف و
نیــز مدیریــت منابــع آبــی اهمیتــی مضاعــف پیــدا کنــد،
وزیــر نیــرو خــود بــه شهرســتان پردیــس شــرط اصلــی
پشــت ســر گذاشــتن ایــن تابســتان و تابســتانهای دیگر
را مراعــات در مصــرف آب دانســته بــود.
رضــا اردکانیــان در ایــن زمینــه افــزود :مــا اگــر بهســرعت
از بــد مصرفــی فاصلــه نگیریــم ،اگــر بارشهــا نیــز بــه
میــزان خــود بازگــردد ،بــا رشــد جمعیتــی کــه داریــم ،بــا
مشــکل کمآبــی مواجــه میشــویم.
وزیــر نیــرو گفــت :میبایســت مــردم بــا هوشــیاری و
احســاس مســئولیت مشــترک در بخــش آب صرفهجویی
کننــد .وی بــا بیــان اینکــه وضعیــت جمعیتــی بســیاری
از مناطــق اســتان تهــران برنامهریزیشــده نبــوده اســت،
اظهــار امیــدواری کــرد بــا برنامهریــزی ســعی شــود ،تــا
مــردم در ایــن خصــوص آســیب نبیننــد.
رواج پدیده «آب فروشی» در غرب تهران
بااینحــال ،هشــدارهای وزیــر چنــدان جــدی گرفتــه
نشــد و مصــرف بیــش از الگــو در کشــور و بهویــژه
اســتان پرتراکــم تهــران ادامــه یافــت ،تــا مشــکالت آب
در اوج گرمــای تابســتان بیشازپیــش در ایــن اســتان
خودنمایــی کنــد.
دراینبیــن مشــکالت مذکــور در غــرب پایتخــت
و شهرســتانهای محرومــی چــون بهارســتان و
رباطکریــم وضعیــت پیچیدهتــری دارد ،انتقاداتــی کــه
از برخــی مناطــق شهرســتان بهارســتان کــه بــه گفتــه
محمدحســین مقیمــی اســتاندار تهــران بهعنــوان یکی از
 ۳۱شهرســتان کمتــر توســعهیافته ایــران انتخابشــده
اســت ،بیشــتر شــنیده میشــود.
البتــه دســتور رئیسجمهــور بــرای رســیدگی ویــژه بــه
ایــن شهرســتانهای کمتــر توســعهیافته امیــدواری
در جهــت ارتقــای بســیاری از شــاخصها را ایجــاد

کــرده اســت ،امــا در حــال حاضــر بایــد بدانیــم ،کــه
مشــکل کمبــود آب در غــرب تهــران بهشــدت بــه
چشــم میخــورد و ایــن مناطــق چــوب همســایگی بــا
کالنشــهر تهــران را میخورنــد.
بهعنوانمثــال آب شــهر گلســتان در غــرب تهــران
از طریــق  ۱۱۰چــاه تأمیــن میشــود و ایــن شــهر بــا
حــدود  ۳۰۰هــزار نفــر جمعیــت ســهمی از آب ســد کرج
و دیگــر شــبکههای رودخانــهای غنــی در اســتانهای
البــرز و تهــران نــدارد و هماکنــون بــا مشــکالتی در
خصــوص تأمیــن آب مواجــه شــده اســت و کمآبــی یــا
بهتــر بگوییــم بیآبــی مــردم ایــن شــهر را رنــج میدهــد.
در شــهرک «مهــر» نســیم شــهر برخــی از گزارشهــای
مردمــی از قطــع  ۲۴ســاعته آب شــرب در برخــی
روزهــا حکایــت دارد ،اوضــاع پرنــد نیــز بهتــر از دیگــر
مناطــق غــرب پایتخــت نیســت ،نبــود زیرســاختهای
شهرنشــینی در بســیاری از مناطــق غربــی تهــران مســئله
جدیــدی نیســت و بارهــا ســبب انتقــادات مردمــی در
زمینههــای گوناگــون شــده اســت ،امــا ایــن بــار ضعــف
زیرســاختها خــود را در کمبــود آب نشــان میدهــد.
کمتــر کســی در بهارســتان ،اسالمشــهر و رباطکریــم
میتــوان یافــت کــه طعــم «قطعــی آب» را نچشــیده
باشــد و دل پــری نداشــته باشــد ،قطعــی آب ســبب ایجاد
پدیــدهای بــه نــام « آب فروشــی»  در ایــن مناطــق شــده
و دبههــای خالــی و صفهــای طوالنــی بــرای دریافــت
مایــه حیــات و آب ســالم ،امــروز حــرف اول را در ایــن
مناطــق میزنــد.
بحــران آب در غــرب پایتخــت آنقــدر جــدی اســت،
ـئوالن ایــن مناطــق را بــه اظهارنظــر
کــه بســیاری از مسـ
ِ
واداشــته اســت ،امــا آنچــه بیــش از همــه در ایــن میــان
دردآور اســت ،پدیــده «ا ِســراف» در مصــرف آب اســت،
اســرافی کــه نهتنهــا در خصــوص برخــی مــردم کــه در
مــورد دســتگاههای دولتــی ایــن شــهرها نیــز مشــهود
اســت ،آبیــاری فضــای ســبز ایــن مناطــق بــا آب شــرب
آنقــدر فراگیــر شــده اســت ،کــه حجتاالســام احمــد
عبــداهلل زاده پاشــاکی ،امامجمعــه پرنــد در یکــی از
خطبههــای نمــاز جمعــه پرنــد نســبت بــه آن واکنــش

نشــان داد و گفــت :مگــر شــهر پســاب نــدارد ،کــه شــرط
میکنیــد بایــد از آب شــرب بــرای آبیــاری درختــان
اســتفاده کنیــد.
وی همچنیــن از قطعیهــای مکــرر آب در پایتخــت
مســکن مهــر ایــران انتقــاد کــرده و گفتــه بــود :قطعــی
آب  ۲روز متوالــی اســت ،کــه در برخــی از مناطق مــردم را
رنــج میدهــد و بــا تانکــر بــه آنهــا آبرســانی میشــود.
انتقــاد بــه آبیــاری فضــای ســبز شــهرها بــا آب
شــرب بــاال گرفــت
ایــن انتقــاد مختــص بــه امامجمعــه پرنــد نیســت ،امیــد
رســولی ،مدیــر آبفــای صالحیــه نیــز از ایــن موضــوع
انتقــاد کــرده و ضمــن گالیــه از شــهرداری صالحیــه
گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه در فصــل گرمــا هســتیم و
مصــرف آب در ایــن فصــل بــه بیشــترین میــزان خــود
میرســد و نیــز بــا بحــران کمآبــی مواجــه هســتیم،
شــهرداری میبایســت شــیوه آبیــاری فضــای ســبز شــهر
را اصالحکــرده و در حفــظ ایــن نعمــت الهــی تــاش
بیشــتری بــه عمــل آورد.
ســعید احمــدی ،مدیــر آب و فاضــاب شــهر پرنــد نیــز در
ایــن خصــوص از مقابلــه شــدید بــا آبیــاری فضــای ســبز
بــا آب شــرب خبــر داد وگفــت :اســتفاده از آب شــرب
بــرای فضــای ســبز اص ـ ً
ا منطقــی نیســت.
ایــن مطالــب و گالیههــا از قطعــی مکــرر آب ،آنهــم
زیــر گــوش پایتخــت در حالــی عنــوان میشــود کــه بــه
اعتقــاد رئیــس آبفــای شــهر گلســتان بــا صرفهجویــی
 ۱۰الــی  ۱۵درصــدی و نیــز اختصــاص ژنراتــور دیــزل
بــرای تأمیــن آب در مواقــع قطعــی بــرق و جمــعآوری
انشــعابهای غیرمجــاز قابلحــل اســت.
وی میگفــت ،بــا بیــان اینکــه نیمــی از مشــترکان
آب شــهر گلســتان بــه الگــوی مصــرف آب توجــه
نمیکننــد ،افــزود :متأســفانه ســرانه مصــرف آب شــهر
گلســتان  ۲برابــر اســتانداردها تخمیــن زده شــده اســت؛
بهطوریکــه بــر اســاس اســتانداردها هــر شــهروند
روزانــه میبایســت  ۱۸۰لیتــر آب اســتفاده کنــد ،امــا در
ایــن شــهر بــه ازای هــر شــهروند روزانــه بیــش از ۳۰۰
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لیتــر آب مصــرف میشــود و اگــر همیــن رویــه ادامــه
داشــته باشــد روزهــای ســختی در انتظــار شــهر گلســتان
خواهــد بــود.
ســید محمــد رضــازاده اظهــار داشــت :اداره آبفــای
شــهر گلســتان حــدود  ۵۳هــزار مشــترک آب دارد کــه
متأســفانه بیــش از نیمــی از مشــترکان آب ایــن شــهر بــه
الگــوی مصــرف صحیــح آب توجــه نمیکننــد.
وی یکــی از دالیــل قطعــی و افــت فشــار آب ایــن شــهر
را بــه خاطــر قطعــی بــرق عنــوان کــرد و گفــت :البتــه
در ســال گذشــته بــا تدابیــری کــه پیشبینیشــده
حــدود  ۱۵میلیــارد تومــان بــرای خریــد و نصــب دیــزل
ژنراتــور هزینــه کردیــم کــه خوشــبختانه همیــن موضــوع
باعــث شــده تــا در صــورت قطعــی بــرق بخــش زیــادی از
شــبکهها و مخــازن آبرســانی بــدون مشــکل بــه فعالیت
خــود ادامــه دهنــد ،بــه همیــن منظــور در نظــر داریــم
بــرای جلوگیــری از قطعــی آب در تعــداد اندکــی از مناطق
ایــن شــهر در زمــان نبــود بــرق تعــدادی دیــزل ژنراتــور
اجــاره کنیــم تــا دیگــر شــاهد قطعــی آب در چنیــن
شــرایطی نباشــیم.
کیفیــت آب آشــامیدنی مناســب اســت بــه
شــایعهها توجــه نکنیــد
رضــازاده در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه انتظــار داریــم
مــردم بــا صرفهجویــی در مصــرف آب همیــار اداره
آبفــا باشــند ،افــزود :شــهروندان در صــورت مشــاهده
برداشــتهای غیرقانونــی آب و یــا ترکیدگــی لولههــا
میتواننــد مراتــب را حتم ـاً بــه تلفــن  ۱۲۲اعــام کننــد
حتــی ایــن انتظــار وجــود دارد در صــورت مشــاهده
اســتفاده بیرویــه آب امربهمعــروف و نهــی از منکــر
کننــد.
رضــازاده یکــی از معضــات اساســی آبفــای گلســتان را
وجــود انشــعابات غیرمجــاز آب در ایــن شــهر قلمــداد کرد
و گفــت :متأســفانه در ســهماهه اول ســال جــاری مــا
حــدود  ۹۰۰انشــعاب غیرمجــاز و پشــت کنتــوری در ایــن
شهرســتان کشــف کردیــم که ایــن آمــار در اســتان تهران
صاحــب رکــورد اســت  ،انشــعابات غیرمجــاز آب عــاوه
بــر داشــتن ایــراد شــرعی ضربــه مهلکــی بــه ذخایــر آب
شــهر گلســتان میزننــد بــه همیــن خاطــر امیدواریــم در
آینــده دیگــر شــاهد کشــف انشــعابات غیرمجــاز در ایــن
شــهر نباشــیم.
رئیــس اداره آبفــای شــهر گلســتان از اجــرای طــرح همیار
آب در شــهر گلســتان خبــر داد و گفــت :بــرای نهادینــه
کــردن فرهنــگ صرفهجویــی در مصــرف آب بــا یکــی
از انجمنهــای مردمنهــاد شــهر گلســتان وارد مذاکــره
شــدیم و در تالشــیم بــا اجــرای ایــن طــرح در خانوادههــا
یــک نفــر را بهعنــوان همیــار آب انتخــاب کنیــم.
رضـازاده همچنیـن بـا ذکـر اینکـه بـه مـردم ایـن
اطمینـان را میدهیـم ،آب شـرب شـهر گلسـتان بـا
بهرهگیـری از دسـتگاههای پیشـرفته از نظـر کیفی هیچ
مشـکلی نـدارد ،بیـان کـرد :بـه مـردم توصیـه میکنیم
تحـت هیـچ شـرایطی از آب فروشـیهایی کـه هیـچ
نظارتـی بـر روی آنها صـورت نمیگیـرد ،آب خریداری
نکننـد ،درصـدد هسـتیم با حکـم مراجـع قانونـی اقدام
بـه جمـعآوری آب فروشهـا کنیـم  ،حـدود  ۱۰آب
فروشـی در شـهر گلسـتان وجـود دارد ،که متأسـفانه به
اسـم فـروش آب تصفیهشـده از مـردم بهنوعـی اخـاذی
میکننـد و ازآنجاییکـه ایـن موضـوع بـا سلامت مردم
سـروکار دارد ،از مسـئوالن شـبکه بهداشـت هـم تقاضـا
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افزایــش ســطح کیفــی و کمــی و جلوگیــری از هــدر رفت
آب  ۱۵۰۰متــر اصــاح شــبکه در شــهر صالحیــه انجــام
داده اســت.
مدیــر شــرکت آبفــای شــهر صالحیــه در خصــوص
نگرانیهــای مــردم در مــورد کیفیــت آب آشــامیدنی
افــزود :کیفیــت آب آشــامیدنی صالحیــه توســط مرکــز
کنتــرل کیفیــت اداره آب و فاضــاب و اداره بهداشــت
شهرســتان بهصــورت لحظــهای بررســی میشــود و آب
چاههــا مســتقیم بــه شــبکه آبرســانی متصــل نیســت.

داریـم نسـبت بـه ایـن مسـئله واکنـش نشـان دهند.
وی یکــی از بزرگتریــن مشــکالت شــهر گلســتان
را وجــود شــبکههای فرســوده آب دانســت و گفــت:
درگذشــته اداره آبفــا بهصــورت هیئتامنایــی اداره
میشــد همیــن مســئله باعــث شــده تــا در آن زمــان بــه
کیفیــت شــبکهها و تأسیســات زیرزمینــی آب آنطــوری
کــه بایــد توجــه نشــود ،مــا در شــهر گلســتان بیــش از
 ۵۰۰کیلومتــر خطــوط شــبکه انتقــال آب در زیرزمیــن
داریــم کــه حــدود  ۴۰درصــد آن فرســوده اســت.
رضــازاده افــزود :بــه همیــن خاطــر بــر اســاس اولویــت
بنــدی معابــر پــروژه تعویــض شــبکه هــای فرســوده هــر
ســاله اجــرا مــی شــود و فقــط در ســال گذشــته ۳۰
کیلومتــر از شــبکه هــای آب فرســوده شــهر گلســتان
تعویــض شــد.
قطــع آب مشــترکین پرمصــرف در دســتور کار
قــرار گرفــت
معضــل کمآبــی و نگرانیهــا از کیفیــت آب در غــرب
تهــران تنهــا بــه شــهر گلســتان محــدود نمیشــود ،در
همســایگی گلســتان ،شــهر صالحیــه قــرار دارد ،کــه ایــن
شــهر نیــز بــا کمآبــی مواجــه اســت ،تــا جایــی کــه
هشــدار قطــع آب مشــترکین پرمصــرف در ایــن شــهر
بیشازپیــش جــدی شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت آبفــای شــهر صالحیــه گفــت :بــا
توجــه بــه اینکــه وارد فصــل گرمــا شــدیم و همچنیــن
کاهــش بارندگیهــا و افــت ســطح آب منابــع زیرزمینــی،
شــرکت آبفــا بهمنظــور مدیریــت مشــترکین پرمصــرف
در  ۲بخــش خانگــی و تجــاری بعــد از اخــذ مجوزهــای
الزم در  ۳مرحلــه اخطاریــه کتبــی صــادر خواهــد کــرد
و در صــورت عــدم توجــه بــرای ایــن مشــترکین اعمــال
محدودیــت خواهیــم کــرد ،کــه درنهایــت منجــر بــه قطع
انشــعاب آب آنهــا خواهــد شــد.
امیـد رسـولی افـزود :همچنیـن مشـترکانی کـه الگـوی
مصـرف را رعایـت و مصـرف خـود را مدیریـت میکننـد،
از طرحهـای تشـویقی برخـوردار خواهنـد شـد و مبالـغ
آببهـای آنهـا بهصـورت پلکانـی کاهـش خواهـد یافت.
رســولی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــه تمهیداتــی
بــرای عبــور از بحــران کمآبــی در ایــن شــهر اندیشــیده
شــده اســت ،گفــت :شــرکت آبفــا بــا اطــاع کامــل از
اینکــه تابســتانی ســخت پیــش رو خواهیــم داشــت،
بــا آمادگــی کامــل وارد عمــل شــده اســت و بهمنظــور

 ۷۰درصــد مشــکالت قطعــی آب ناشــی از قطــع
بــرق اســت
وی افــزود :آب تمامــی چاههــا ابتــدا وارد مخــازن
ذخیرهســازی شــده و بعــد از گندزدایــی و اصــاح
کیفیــت آب وارد شــبکه میشــود و همچنیــن تمامــی
کنتورهــا مجهــز بــه تــوری اســت و امــکان  ورود
کوچکتریــن شــئ در آب وجــود نــدارد ،عــاوه بــر آن
در راســتای افزایــش کیفیــت آب خــط انتقــال «الغدیــر»
از اتوبــان ســاوه بــه شــهر صالحیــه بــه طــول  ۷کیلومتــر
انجــام شــده اســت.
رســولی گفــت :حفــاری  ۲حلقــه چــاه بهمنظــور افزایــش
ظرفیــت منابــع آبــی و نصــب دســتگاه بهمنظــور افزایــش
کیفــت آب کــه در هفتــه دولــت رونمایــی میشــود و
همچنیــن قطــع  ۱۵۰فقــره انشــعاب غیرمجــاز در شــهر
ازجملــه اقداماتــی اســت ،کــه بــرای عبــور از بحــران
کمآبــی و افزایــش رضایتمنــدی مــردم انجــام شــده
اســت.
قطعــی مکــرر آب در پرنــد بــه دلیــل شکســتن
لولــه انتقــال آب
شــهر پرنــد ،بــا افــق جمعیتــی  ۶۰۰هــزار نفــری نیــز
همچنــان درگیــر زیرســاختهایی ماننــد تأمیــن آب
اســت ،رئیــس اداره آب و فاضــاب پرنــد نیــز میگویــد:
مــا بــا هزینــهای بالغبــر  ۲هــزار تومــان بــرای هــر
مترمکعــب آب را از تهــران بــه پرنــد منتقــل میکنیــم
و از مــردم تنهــا  ۳۴۰تومــان بــرای هــر مترمکعــب پــول
میگیریــم ،امــا بااینحــال اجــازه ندادیــم بحــران
شــدیدی بــرای مــردم ایــن شــهر پدیــد آیــد.
ســعید احمــدی قطعــی مکــرر آب در پرنــد را ناشــی از
شکســتن لولــه انتقــال آب دانســت و گفــت :آبــی کــه از
تهــران بــه پرنــد منتقــل میکنیــم ،پاســخگوی نیــاز
مــردم ایــن شــهر اســت و نگرانــی وجــود نــدارد ،امــا نباید
فرامــوش کنیــم ،کــه صرفهجویــی و همــکاری مردمــی بــا
اداره آب و فاضــاب میتوانــد بــه حــل بحــران بــه وجــود
آمــده ناشــی از گرمــا و کمآبــی کمــک کنــد.
امــا یکــی از چالشهــای دیگــر تأمیــن آب در غــرب
تهــران وابســتگی شــدید تأمیــن آب بــه بــرق اســت ،تــا
جایــی کــه احمــدی بیــش از  ۷۰درصــد مشــکالت آب در
ایــن شــهر را ناشــی از قطعــی بــرق میدانــد و میگویــد:
قطــع بــرق روی پمپــاژ آب در مخــازن آبــی شــهر پرنــد
تأثیــر دارد.
درهرصــورت « ،بحــران آب» حقیقتــی اســت ،کــه بایــد
آن را پذیرفــت و پــس از پذیــرش وجــود چنیــن بحرانــی
بایــد همــه دســتگاهها ،اعــم از شــهرداریها ،وزارت
کشــاورزی ،نیــرو و همچنیــن مــردم بهنوبــه خود بــا طرح
و برنامــه در راســتای کمــک بــه حــل بحــران یادشــده گام
بردارنــد ،تــا بتوانیــم ،بــا کمتریــن هزینــه و فشــار حداقلی
بــه مــردم از آن عبــور کنیــم.
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ساره نوری

انتقـال تونلـی آب رودخانـه کـرج بـه
پایتخـت ماجـرای طرحـی اسـت که هر
از چنـد گاهی موجـی از نگرانیهـا را به
راه میانـدازد ،طرحـی کـه در صـورت
اجـرای نادرسـت مـرگ جـاده چالوس
را رقـم میزنـد.

شــانزدهم بهمنمــاه ســال یــک هــزار و ســیصد و نودوپنــج،
حســین محمــدی مدیــرکل وقــت حفاظــت محیطزیســت
اســتان البــرز از تســت انتقــال تونلــی آب رودخانــه کــرج
بــه تهــران آنهــم بــا اجــازه مســئوالن البــرزی خبــر داد و
ضمــن تشــریح آخریــن وضعیــت پــروژه گفتــه بــود عملیات
اجرایــی بــه پایــان رســیده اســت.
مدیــرکل وقــت حفاظــت محیطزیســت اســتان البــرز تأکید
کــرده بــود کــه در تســت انتقــال آب ســعی شــده حــق آبــه
رعایــت تــا صدمـهای متوجــه رودخانــه کــرج نشــود.
امــا تســت انتقــال تونلــی آب رودخانــه کــرج بــه پایتخــت
آنهــم بــا اجــازه مســئوالن البــرزی واکنشهــای
زیــادی در پــی داشــت؛ طرحــی کــه بــه گفتــه بســیاری از
صاحبنظــران اگــر بــدون توجــه بــه وضعیــت حــق آبــه
رودخانــه اجــرا شــود مــرگ جــاده چالــوس و چهبســا کــرج
رقــم میخــورد.
بســیاری بــر ایــن بــاور هســتند؛ انتقــال آب رودخانــه کــرج
فجایــع غیرقابــل جبرانــی بــه دنبــال دارد زیــرا ایــن رودخانه
تنهــا منبــع ســطحی تغذیهکننــده ســفرههای زیرزمینــی
دشــت کــرج اســت و اجــرای ایــن طــرح باعــث کاهــش
محســوس ســفرههای آب زیرزمینــی خواهــد شــد ،همچنین
ماهــی قــزلآالی خــال قرمــز یکــی از منحصربهفردتریــن
ماهیهــای دنیــا مهمتریــن خواســتگاهاش رودخانــه کــرج
اســت کــه بــا انتقــال آب زیســتگاهاش بــه برهــوت تبدیــل
خواهــد شــد.
امــا؛ در ادامــه بایــد گفــت آب رودخانــه کــرج بــه تهــران در
شــرایط فعلــی نیــز انتقــال مییابــد امــا از انتهــای مســیر
ایــن رودخانــه یعنــی بیلقــان  -کــرج ،امــا طــرح انتقــال
تونلــی آب کــرج بــه تهــران از ســد امیرکبیــر پــروژهای اســت
کــه آب رودخانــه را از خروجــی ســد توســط تونــل بــه تهران
انتقــال میدهــد و بیــش از  ۳۰کیلومتــر از ایــن رودخانــه
منحصربهفــرد را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد.
اگرچــه بهانــه مجریــان ایــن طــرح آلــوده شــدن آب رودخانه
توســط واحدهــای گردشــگری و منــازل مســکونی اســت که
بــه فــرض صحیــح بــودن ایــن ادعــا میتــوان بــا درصــدی از
هزینههــای میلیــاردی یــک خــط لولــه فاضــاب در حاشــیه
رودخانــه احــداث و نســبت بــه ایمنســازی کیفیــت و
ســامت آب اقــدام کــرد.
داود نجفیــان مدیرعامــل شــرکت آب منطقهای اســتان البرز
بهتازگــی از اتمــام ســاخت تونــل انتقــال آب رودخانــه کــرج
بــه تهــران خبــر داد و گفــت :انتقــال تونلــی آب رودخانــه
کــرج بــه تهــران بایــد بهگون ـهای باشــد کــه بــه اقتصــاد و
محیطزیســت رودخانــه لطمــهای وارد نشــود.
وی در خصــوص آخریــن وضعیــت تونــل انتقــال آب رودخانه
کــرج بــه تهــران ،گفــت :ســاخت ایــن تونــل بــه پایــان
رســیده امــا هنــوز تصفیهخانــه شــماره شــش ایــن پــروژه
تکمیلنشــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقـهای اســتان البــرز اضافــه کرد:
بــا پایــان ایــن تصفیهخانــه حداکثــر تــا آخــر امســال کار
انتقــال آب رودخانــه کــرج بــه تهــران از طریــق تونــل آغــاز
خواهــد شــد.

مــوج نگرانیهــا از انتقــال آب رودخانــه کــرج بــه
پایتخــت
نجفیــان در خصــوص تبعــات زیســتمحیطی کــه تونــل
انتقــال آب میتوانــد بــرای جــاده چالــوس و  پاییندســت
تونــل داشــته باشــد ،گفــت :مــا نگــران ایــن موضوع هســتیم.
وی در خصــوص وضعیــت حــق آبــه رودخانــه کــرج،
گفــت :بــرآورد حقآبــه رودخانــه کــرج بــه محیطزیســت
واگذارشــده و ایــن ســازمان بــا انجــام یــک پژوهش بــرآوردی
از میــزان حقآبــه کــرده اســت.
امــا وضعیــت حــق آبــه رودخانــه کــرج پــس از اجــرای
ایــن پــروژه را از حمیدرضــا لشــگری رئیــس اداره حفاظــت
محیطزیســت شهرســتان کــرج جویــا شــدهایم .وی بابیــان
اینکــه انتقــال آب از یــک حــوزه آبریــز بــه حــوزه آبریــز
دیگــر امــری کارشناســی نیســت ،اظهــار کــرد :بــه عقیــده
کارشناســان حــوزه آبریــز و محیطزیســت دنیــا ،انتقــال
آب بــه صــاح اکوسیســتمهای آبــی ،محیطزیســت،
گونههــای گیاهــی ،جانــوری و مــردم نیســت.
رئیــس حفاظــت محیطزیســت شهرســتان کــرج گفــت:
ســازمانهای بینالمللــی مربــوط بــه محیطزیســت
مخالــف اکیــد انتقــال آب از یــک حــوزه آبریــز بــه حــوزه
دیگــر هســتند ،حــاال آب رودخانــه کــرج قــرار اســت توســط
تونلــی کــه از شــش ســال پیــش حفاریشــده بــه تهــران
انتقــال یابــد ،ایــن موضــوع از ابتــدا تــا انتهــا مســبب ایجــاد
مشــکالتی بــرای محیطزیســت اســتان و منطقــه البــرز
مرکــزی خواهــد شــد.
لشــگری بابیــان اینکــه احــداث تونــل انتقــال آب خــود
موجــب ایجــاد آثــار زیانبــاری بــرای محیطزیســت کــرج
شــده اســت ،گفــت :حــاال کــه کار تونــل بــه اتمــام رســیده،
نوبــت بــه آبگیــری میرســد کــه اگــر بــه ایــن مهــم توجــه
ویــژهای نشــود رودخانــه کــرج خشــک خواهــد شــد.
رئیــس حفاظــت محیطزیســت شهرســتان کــرج بابیــان
اینکــه عملیــات اجرایــی تونــل انتقــال آب در دولــت یازدهــم
بــه پایــان رســیده اســت ،گفــت :اینکــه تاکنــون تونــل
آبگیــری نشــده بــه دلیــل مخالفــت محیطزیســت نیســت
بلکــه بــه دلیــل تمــام نشــدن عملیــات اجرایــی تصفیهخانـه 
تهــران اســت تــا آب انتقالیافتــه از کــرج در آنجــا تصفیــه و
بعــد بــه شــبکه آبفــای شــهری انتقــال یابــد.
لشــگری بابیــان اینکــه میلیاردهــا تومــان بــرای حفــر

تونــل انتقــال آب هزینــه شــده اســت ،گفــت :نبایــد بــه
مســائل حاشــیهای پرداختــه شــود زیــرا تصمیــم اتخــاذ
و آب رودخانــه کــرج توســط ایــن تونــل بــه تهــران انتقــال
مییابــد امــا بایــد مســئوالن مربوطــه بهحــق آبــه رودخانــه
کــرج توجــه ویــژهای داشــته باشــند زیــرا هرگونــه بیتوجهی
باعــث از بیــن رفتــن ایــن رودخانــه دائمــی خواهــد شــد.
وی بابیــان اینکــه پیــش از آبگیــری تونــل انتقــال آب ،بایــد
حــق آبــه رودخانــه کــرج تعییــن و تکلیــف شــود ،گفــت:
پیــش از حفــاری ایــن تونــل مســئوالن مربوطــه اذعــان
کردنــد کــه حــق آبــه رودخانــه کــرج را تخصیــص میدهنــد
و در ایــن راســتا نیــز اعــداد و ارقامــی اعــام شــد.
رئیــس حفاظــت محیطزیســت شهرســتان کــرج ادامــه
داد :ایــن اعــداد و ارقــام از نظــر ســازمان محیطزیســت
قابلقبــول نبــوده بــه همیــن منظــور قــرار شــد کــه
مطالعاتــی در ایــن خصــوص انجــام شــود تــا بدانیــم حــق
آبــه اعالمشــده بــرای رودخانــه کافــی اســت یــا خیــر .ایــن
موضــوع در ســفر رئیــس وقــت ســازمان محیطزیســت
دولــت یازدهــم مصــوب شــد ،حــاال پــس از دو ســال
مطالعــات بــه پایــان رســیده و طــی دو هفتــه آینــده در یــک
جلســه توجیهــی بــا دســتگاههای مرتبــط اعــام میشــود.
لشـکری بـا اشـاره بـه اهمیـت چگونگـی تأمیـن حـق آبـه و
میـزان آب رودخانـه کـرج ،خاطرنشـان کـرد :آب بایـد طـی
 ۱۲ماه سـال بهصـورت مـداوم بـه رودخانه اختصـاص یابد تا
اکوسیسـتم محیطزیسـت رودخانـه بـه خطـر نیفتد.
وی بابیــان اینکــه آبگیــری از رودخانــه بایــد بهگونــهای
انجــام شــود کــه محیطزیســت ،جوامــع محلــی و اقتصــاد
حاشــیه رودخانــه بــه خطــر نیفتــد ،گفــت :بــا توجــه بــه
شــرایط اقتصــادی کشــور حتــی از دســت دادن یــک شــغل
نیــز زیانبــار اســت حــاال اگــر بــه نحــوه انتقــال آب از
رودخانــه کــرج بــه تهــران توجــه نشــود ،مشــاغل بســیاری
ازجملــه مشــاغل گردشــگری ،رســتورانها ،خدماتــی و
غیــره از بیــن مــیرود.
رئیــس حفاظــت محیطزیســت شهرســتان کــرج بابیــان
اینکــه رودخانــه کــرج در جــاده چالــوس واقعشــده و یکــی
از قطبهــای گردشــگری کشــور محســوب میشــود،
گفــت :پیــش از آبگیــری تونــل بایــد بــه همــه ایــن مباحــث
بهصــورت ویــژه توجــه شــود تــا رودخانــه کــرج بــرای
همیشــه باقــی بمانــد.

صفحه  | 45شماره  | 30مرداد 97

جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY

MEHR

مهاجرتدرچهارمحالوبختیاریافزایشیافت/حاشیهنشینی۱۶هزارنفر

سید محمد
رضا موسوی

نبود شــغل مناســب و کمبــود منابع آب
در برخــی از روســتاهای چهارمحــال و
بختیــاری ســبب افزایــش مهاجــرت
شــده کــه ایــن اتفــاق معضلــی بــه نــام
حاشــیه نشــینی را ایجــاد کــرده اســت .

مهاجــرت از منطقــه ای بــه منطقــه دیگــر یکــی از مهمترین
تصمیــم هــا در زندگــی افــراد در مناطــق مختلــف بــه شــمار
مــی رود کــه مــی توانــد عوامــل مختلفــی داشــته باشــد.
پیــدا کــردن شــغل و بهــره گیــری از خدمــات مطلــوب تــر
بــرای زندگــی بهتــر از مهمتریــن عوامــل مهاجــرت مــردم به
شــمار مــی رود .در ایــن میــان بــروز برخــی مشــکالت نظیــر
خشکســالی و ســخت شــدن زندگــی نیــز ،از دیگــر عوامــل
مهاجــرت اســت .
چهارمحــال و بختیــاری یکــی از اســتان هــای محــروم  و
کمتــر توســعه یافتــه کشــور و جــزو اســتان هایــی اســت که
بیشــترین ســکونتگاه هــای  روســتایی را دارد .ایــن اســتان
 ۴۰شــهر و  ۹۰۰روســتا دارد کــه بیشــترین روســتاها در
شهرســتان لــردگان واقــع شــده انــد.
ایــن اســتان طــی یــک دهــه گذشــته تــا کنــون دچــار
خشکســالی شــده و بــارش هــا در ایــن اســتان بســیار کاهش
یافتــه اســت .بیشــتر شــغل هــای ایــن اســتان در گذشــته
بــه علــت آبخیــز بــودن و شــرایط پــر بــارش در بخــش
دامپــروری و کشــاورزی بــوده کــه بــا بــروز مشــکل کــم آبی،

ادامــه ایــن شــغل هــا بــا مشــکل مواجــه شــده اســت.
در حــال حاضــر بســیاری از منابــع تامیــن کننده آب  شــرب
و کشــاورزی در روســتاهای این اســتان خشــک و روســتائیان
و کشــاورزان بســیاری در روســتاها بیــکار شــده انــد و همیــن
عامــل نقــش مهمــی در افزایــش مهاجرت مــردم از روســتاها
به شــهرها داشــته اســت.
راشــد جزایــری رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحال و
بختیــاری می گویــد :مهاجــرت از مهمتریــن عوامــل افزایش
حاشــیه نشــینی در اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت.
بســیاری از مــردم از روســتاها بــرای بهــره منــدی از خدمــات
بهتــر بــه شــهرها مهاجــرت مــی کننــد کــه ایــن اتفــاق،
زمینــه ســاز ایجــاد حاشــیه نشــینی اســت.
وی بیــان کــرد  :نقــاط حاشــیه نشــین در اســتان چهارمحال
و بختیــاری شناســایی شــده انــد و بیــش از  ۱۶هــزار نفــر در
ایــن مناطــق زندگــی مــی کننــد.
وی معتقــد اســت کــه حاشــیه نشــینی در شــهرها موجــب
ایجــاد آســیب هــای اجتماعــی مــی شــود و در حــال حاضــر
پنــج منطقــه آســیب پذیــر در ایــن اســتان شناســایی شــده
کــه از مهمتریــن علــت هــای آن ،حاشــیه نشــینی بــه شــمار
مــی رود.
رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری بیان
کــرد :افزایــش نرخ بیــکاری در اســتان و نبود شــغل مناســب
از دیگــر عوامــل مهاجــرت در اســتان بــه شــمار مــی رود کــه
فــرد بــرای بــه دســت آوردن شــغل مناســب بــه شــهرها
مهاجــرت مــی کنــد.
علــی ابراهیمــی یکــی از اهالــی روســتای دســتگرد امامــزاده
بخــش فــرخ شــهر اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت که

بــه شــهرکرد مرکــز اســتان مهاجــرت کــرده اســت.
او مــی گویــد هزینــه هــای زندگــی در روســتا افزایــش یافتــه
و درآمــد بســیار پاییــن اســت .بهــره منــدی مناســب از
خدمــات شــهر و افزایــش درآمــد  و ایجــاد شــرایط زندگــی
بهتــر بــرای خانــواده از مهمتریــن علــت هــای مهاجــرت او به
شــهرکرد بــوده اســت.
شغل مناسب در روستاها وجود ندارد
وی بیــان کــرد :شــغل مناســب در روســتا وجــود نــدارد و
کســانی کــه در حــال حاضــر در روســتاها زندگــی مــی کنند
بــه واســطه فعالیــت در بخــش کشــاورزی و دامپروری اســت.
وی گفــت :کســانی کــه دارای زمیــن کشــاورزی هســتند
مــی تواننــد درآمــد خوبــی داشــته باشــند .در حــال حاضــر
زمیــن هــای کشــاورزی گــران قیمــت هســتند و جوانــان
قــدرت خریــد زمیــن کشــاورزی را ندارنــد و مجبــور هســتند
بــرای یافتــن شــغل بــه شــهرهای اســتان و شــهرهای دیگــر
مناطــق کشــور ،مهاجــرت کننــد.
وی مــی گویــد :افزایــش درآمــد نیازمنــد داشــتن شــغلی
مناســب اســت کــه امــکان یافتن شــغل مناســب در شــهرها
بیشــتر از روســتاها اســت.
کم آبی موجب بیکاری بسیاری شده است
نماینــده مــردم شهرســتان هــای فارســان ،اردل ،کیــار و
کوهرنــگ در مجلــس شــورای اســامی معتقــد اســت کــه
کــم آبــی کشــاورزی و دامپــروری چهارمحــال و بختیــاری را
محــدود کــرده اســت.
علــی کاظمــی بیــان کــرد :کاهــش بــارش هــا موجــب ایجاد
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کــم آبــی و خشکســالی در چهارمحــال و بختیــاری شــده
اســت .بســیاری از چشــمه هــا و قنــات هــا در ایــن اســتان
خشــک شــده و بســیاری از اراضــی کشــاورزی از زیــر کشــت
خــارج شــده انــد.
نماینــده مــردم شهرســتان هــای فارســان ،اردل ،کیــار و
کوهرنــگ در مجلــس شــورای اســامی بیــان کــرد :در حــال
حاضــر بــه علــت کاهــش بــارش هــا و کمبــود منابــع آب
زمینــه توســعه بخــش کشــاورزی وجــود نــدارد و همیــن امر
ســبب افزایــش بیــکاری در ایــن اســتان شــده اســت.
بیــکاری از مهمتریــن مشــکالت در روســتاهای چهارمحــال و
بختیــاری بــه شــمار مــی رود کــه نقــش اصلــی در افزایــش
مهاجــرت داشــته اســت .کســب و کارهــا در ایــن اســتان از
دیربــاز کشــاورزی و دامپــروری بــوده و کمتــر بــه صنعــت
توجــه شــده اســت.
افزایــش جمعیــت و تعــداد جوانــان جویــای کار از طرفــی و
کمبــود منابــع آب و مجــوز نــدادن بــه حفــر چــاه از طــرف
دیگــر ســبب شــده کــه بخــش کشــاورزی و دامپــروری
نتوانــد جوابگــوی اشــتغال جوانــان روســتاها باشــد.
در حــال حاضــر بــه علــت خشکســالی و کاهــش بــارش
برخــی از دشــت هــای شهرســتان هــای چهارمحــال و
بختیــاری ممنوعــه اعــام شــده انــد و دیگــر مجــوز حفــر
چــاه بــرای طــرح هــای کشــاورزی داده نمــی شــود .اولیــن
قــدم بــرای ایجــاد یــک طــرح کشــاورزی در چهارمحــال و
بختیــاری ماننــد گلخانــه و پــرورش دام و ...نیازمنــد تامیــن
آب اســت تــا رونــد صــدور مجــوز ادامــه یابــد .در حالــی کــه
هیــچ گونــه مجــوز حفــر چــاه بــرای طــرح هــای کشــاورزی
و دامپــروری در روســتاها داده نمــی شــود نبایــد انتظــار

MEHR

داشــت جوانــان بتواننــد بــرای خــود در بخــش کشــاورزی و
دامپــروری شــغلی ایجــاد کننــد.
کارشــناس ارشــد مــددکاری اجتماعــی در چهارمحــال و
بختیــاری مــی گویــد :مهاجــرت از روســتا بــه شــهر زمینــه
ســاز ایجــاد مشــکالت مختلــف بــرای مهاجــر و مهاجــر
پذیــران اســت و مهاجــرت روســتائیان مهمتریــن عامــل
ایجــاد معضــل حاشــیه نشــینی بــه شــمار مــی رود.
علــی صمیمــی گفــت :حاشــیه نشــینی مهاجــران روســتایی
نــه بــه نفــع مهاجــران اســت و نــه بــه نفــع شــهر نشــین هــا
و شــهرهایی کــه پذیــرای ایــن مهاجــر هــا شــده اســت دچار
مشــکالت متعــددی مــی شــوند.
وی اظهــار داشــت :مهاجــرت عامــل های بســیار زیــادی دارد
کــه از مهمتریــن آن یافتــن شــغل بــه شــمار مــی رود کــه
ایــن انگیــزه را ایجــاد مــی کنــد کــه بــرای افزایــش درآمــد و
آینــده خــوب فرزنــدان بــه شــهرها مهاجــرت کنیــم.
کارشــناس ارشــد مــددکاری اجتماعــی در چهارمحــال و
بختیــاری بیــان کــرد :متاســفانه آشــنا نبــودن مهاجــر بــه
تمــام زوایــای شــهر نشــینی از جملــه فرهنــگ ،آســیب
هــای اجتماعــی ،مخــارج بــاال ،روابــط اجتماعــی و...
ســبب مــی شــود مشــکالت بســیار زیــادی بــرای مهاجــر
ایجــاد شــود.
وی بیــان کــرد :مهاجــران بــه علــت داشــتن بودجــه هــای
پاییــن بیشــتر بــه دنبــال ســرپناه هــای ارزان قیمت هســتند
و تنهــا بــه همیــن عامــل مــی اندیشــند و دیگــر عوامــل از
جملــه نــوع ســبک زندگــی مــردم ،فرهنــگ مــردم و شــغل
مــردم توجــه نمــی کننــد .شــاید محلــه ای کــه از ســوی
مهاجــر پذیــر انتخــاب شــده اســت یــک منطقــه پــر آســیب
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باشــد و آینــده فرزنــدان ایــن خانــواده روســتایی را در خطــر
قــرار دهــد.
کارشــناس ارشــد مــددکاری اجتماعــی در چهارمحــال و
بختیــاری اظهــار داشــت :شــهر بــا تمــام فرصــت هــای
شــغلی و درآمــد بیشــتر از روســتا ،آســیب هــای اجتماعــی
باالتــری نیــز نســبت بــه روســتا دارد کــه شــاید بــرای یــک
خانــواده روســتایی خوشــایند نباشــد .مــردم بــا فرهنــگ
هــای مختلــف در یــک شــهر قــرار دارنــد و یکدســتگی
فرهنگــی ماننــد روســتا وجــود نــدارد.
وی تاکیــد کــرد :فراهــم آوردن زمینــه ایجــاد شــغل و
افزایــش خدمــات در روســتاها از مهمتریــن اهــداف دولــت
هــا بــه شــمار مــی رود کــه نقــش مهمــی در کاهــش
مهاجــرت بــه شــهرها دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هزینــه خدمــات دولــت در شــهرها با
افزایــش مهاجــرت افزایــش مــی یابــد ،بیــان کــرد :جلوگیری
از مهاجــرت روســتائیان زمینــه ســاز کاهــش هزینــه هــای
دولــت اســت.
کارشــناس ارشــد مــددکاری اجتماعــی در چهارمحــال و
بختیــاری مــی گویــد :بایــد از ظرفیــت هــای هــر منطقــه
بــرای ایجاد شــغل بهــره گیــری کــرد و درآمــد روســتائیان را
افزایــش داد .بســیاری از روســتاهای چهارمحــال و بختیــاری
ظرفیــت هــای گردشــگری دارنــد کــه مــی تواننــد قطــب
گردشــگری شــوند و ورود گردشــگران بــه ایــن مناطــق
افزایــش یابــد.
وی تاکیــد کــرد :بایــد زیــر ســاخت هــای گردشــگری در این
مناطــق ارتقــا یابــد و از ظرفیــت ســرمایه گــذاران در ایــن
مناطــق بهــره گرفــت.
ترویــج فرهنــگ کارآفرینــی در چهارمحــال و
بختیــاری ضــروری اســت
در حالــی کــه مهاجــرت از روســتاها در حــال افزایــش اســت
و پدیــده حاشــیه نشــینی در شــهرها در حــال رقــم خــوردن
اســت ،بایــد دولــت بــرای ایجــاد شــغل در ایــن اســتان توجه
ویــژه داشــته باشــد .اعمــال بســته هــای تشــویقی بــرای
تشــویق ســرمایه گــذاران بــه ســرمایه گــذاری در این اســتان
مــی توانــد نقــش مهمــی در ایجــاد شــغل داشــته باشــد.
بایــد از ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای ایــن اســتان بــرای
ایجــاد شــغل بهره گرفــت و تــاش کــرد فرهنــگ کارآفرینی
در ایــن اســتان نهادینــه شــود .بســیاری از جوانــان ایــن
اســتان فــارغ التحصیــل دانشــگاهی هســتند و تنهــا شــغل
را کار کــردن بــرای یــک ســازمان و یــا یــک شــرکت مــی
داننــد و هیچــگاه بــه ایجاد شــغل بــرای خــود و مدیریــت آن
توســط خــود فکــر نکــرده انــد کــه ایــن مهــم نیازمنــد ایجاد
مهــارت در کارآفرینــی و حرکــت در مســیر تبدیــل ایــده بــه
ثــروت اســت.

صفحه  | 47شماره  | 30مرداد 97

آرمان نصرالهی

یکــی از نمادهــای هویتی شــهر ســنندج
تپههــای آن اســت کــه در طــول
ســالیان گذشــته بســیاری از آنهــا
بــرای ساختمانســازی صافشــدهاند
و آســتینها بــرای تخریــب تعــداد
انــدک باقیمانــده بــاال زده شــده
اســت.

شــهر ســنندج مرکــز اســتان کردســتان ،بــه دلیــل دارا
بــودن تپههــای فــراوان بــه شــهر هــزار تپــه معــروف اســت،
تپههایــی کــه از دهــه  ۶۰بــه بعــد طعمــه شهرســازی و
بســیاری از آنهــا تخریــب شــدند.
ســنندجیها عالقــه فراوانــی بــه تپههــای موجــود در
ســطح شــهر دارنــد و ایــن را میتــوان در  شــعر شــاعران
و داســتانهای نویســندگان در دورههــای مختلــف تاریخــی
مشــاهده کــرد.
بیشــتر ایــن تپههــا تفرجــگاه مــردم ایــن شــهر بودنــد
کــه متأســفانه تعــداد زیــادی از آنهــا در چنــد دهــه اخیــر
صافشــده و در آنهــا ســاختمانهایی احــداث کردهانــد و
اکنــون نوبــت بــه یکــی از شــاخصترین تپههــای  ســطح
شــهر رســیده اســت.
«کوچکــه ره ش» یکــی از تپههــای شــاخص ســنندج و
دارای چش ـماندازی فوقالعــاده اســت و همیــن باعــث شــده
عــدهای بــرای تصاحــب و ساختوســاز در آن آســتینهای
خــود را بــاال بزننــد.
در دوره اســتاندار اســبق کردســتان و در کارگــروه زیربنایــی و
شــورای برنامهریــزی و توســعه اســتان اراضــی ایــن تپــه کــه
جــزو اراضــی ملــی اســت از ســوی راه و شهرســازی بــه پارک
علــم و فنــاوری اســتان اختصــاص پیــدا کرد.
شــهرداری مجــوز ساختوســاز در «کوچکــه ره
ش» را صــادر نکــرده اســت
شــهردار ســنندج در ارتبــاط بــا ساختوســازها در «کوچکــه
ره ش» گفــت :هیــچ نهــاد و ارگانــی از شــهرداری بــرای
ساختوســاز در ایــن تپــه مجــوز نگرفتــه اســت.
حشــمت الــه صیــدی بــا اشــاره بــه اینکــه تنهــا شــهرداری
مجــوز حصــار کشــی در «کوچکــه ره ش» را صــادر کــرده
اســت ،بیــان کــرد :بــر اســاس مصوبــه کارگــروه زیربنایــی و
شــورای برنامهریــزی و توســعه اســتان در زمــان اســتاندار
اســبق یعنــی حــدود ســه ســال پیــش ایــن محوطــه بــه
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پــارک علــم و فنــاوری اســتان اختصــاص داده شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن منطقــه جــزو اراضی ملی اســت
و از طریــق راه و شهرســازی زمیــن موردنظــر اختصاصیافتــه
اســت ،اظهــار داشــت :ازآنجاکــه برخــاف مصوبــه کارگــروه و
شــورای مذکــور در «کوچکــه ره ش» فعالیــت کردنــد مانــع
از ادامــه کار آنهــا شــدیم و اکنــون کار متوقــف شــده اســت.
عــدهای از فعــاالن فرهنگــی ،ورزشــی و شهرســازی و در
کل ســازمانهای مردمنهــاد فعــال در ســنندج بهمحــض
اطــاع از آغــاز ساختوســاز در «کوچکــه ره ش» گــرد
هــم آمدنــد و در بیانیههایــی خواســتار توقــف عملیــات
آمادهســازی و خاکبــرداری در ایــن تپــه شــدند.
فرمانــدار شهرســتان ســنندج بــا بیــان اینکــه مخالــف
هرگونــه ساختوســاز در تپههــای موجــود در ســطح شــهر
هســتیم گفــت :بــه دنبــال جابهجایــی زمیــن محــل احــداث

پــارک علــم و فنــاوری در ســنندج هســتیم.
حفظ «کوچکه ره ش» خواسته بهحق سنندجیها
صــاح حقیقیــان یکــی از فعــاالن ورزشــی کردســتان در
ارتبــاط بــا «کوچکــه ره ش» گفــت :در دهههــای ۳۰ ،۲۰
و حتــی  ۴۰ایــن تپــه محــل تمریــن ورزشــکاران بــود و
بهجــای ورزشــگاهی کــه نداشــتند در ایــن محوطــه حضــور
پیــدا میکردنــد.
وی عنــوان کــرد :مدتــی پیــش اطــاع پیــدا کردیــم کــه
عــدهای اقــدام بــه تخریــب «کوچکــه ره ش» و محوطــه
اطــراف آن کردهانــد و پیگیریهایــی در ارتبــاط بــا
اینکــه مجــوز ایــن تخریــب و ساختوســاز از کــدام ارگان
صادرشــده ،انجــام دادیــم کــه تاکنــون بــه نتیجــهای
نرســید هایم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فرمانــدار ســنندج تأییــد کردنــد کــه
قــرار اســت در ایــن محوطــه پــارک علــم و فنــاوری احــداث
شــود ،بیــان کــرد :مــا مخالــف توســعه نیســتیم و حتــی
توســعه را حــق مــردم خــود میدانیــم.
حقیقیــان اظهــار داشــت :مــا خواهــان حفــظ «کوچکــه ره
ش» کــه یکــی از نمادهــای هویــت شــهر ســنندج اســت،
هســتیم.
شهر سنندج به تپهماهور مشهور است
ســید اســماعیل حســینی یکــی از فعــاالن فرهنگــی اســتان
کردســتان هــم بــا اشــاره بــه اینکــه در جامعــه مــا کلمــه
توســعه بــه انحــراف رفتــه اســت ،گفــت :شــهر ســنندج بــه
تپهماهور(تپههایــی کــه شــکل کیهانــی دارنــد) مشــهور
اســت و ایــن یکــی از هویتهــای شــهر مــا اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در فرهنگعامــه مــردم ســنندج در
قالــب ضربالمثــل ،داســتان و شــعر بســیار بــه تپههــا
اشــاره شــده اســت ،بیــان کــرد :عــاوه بــر ایــن بســیاری از
عرفــا و شــعرای مــا وصیــت کردنــد کــه بــر روی تپههــای
شــهر آنهــا را بــه خــاک بســپارند کــه ایــن نشــان از اهمیت
وجــود تپههــا در شــهر ســنندج اســت.
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محوطههایــی شــامل آثــار هویتــی و تاریخــی انجــام
میشــو د .

وی عنــوان کــرد :متأســفانه در ایــن برهــه زمانــی در جامعــه
مــا بهجــای اینکــه شــاهد تلفیــق ســنت و مدرنیتــه باشــیم،
ســنت را بــرای توســعه مدرنیتــه از بیــن میبرنــد.
ایــن فعــال فرهنگــی کردســتانی اضافــه کــرد :جــای بســی
تأســف اســت کــه مســئوالن مــا اعــم از اســتاندار ،مدیــران
دســتگاههای اجرایــی ،شــورای شــهر و شــهرداریها بــا
نخبــگان ارتباطــی ندارنــد و خــود بــدون مشــورت بــا آنها و
حتــی آحــاد مــردم اقــدام بــه اجــرای برنامههــا و طرحهایــی
کــه میکننــد کــه اکثــرا ً بــا آن مخالــف هســتند.
ممنوعیــت ساختوســاز در تپههــای واقــع در
حریــم شــهر
کاوه اســدی یکــی از وکالی شهرســتان ســنندج هــم بــه
تخریــب تپههــا ازلحــاظ حقوقــی اشــاره کــرد و گفــت:
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری طــی مصوبــهای در
اواخــر ســال  ۹۵هرگونــه ساختوســاز در تپههــای واقــع
در حریــم شــهر را ممنــوع کــرده اســت لــذا هیــچ ارگان و یــا
شــخص حقوقــی و یــا حقیقــی خاصــی اجــازه ساختوســاز
در ایــن تپههــا را نــدارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در مصوبــه مذکــور بــه آبهــای
روان و تپههــا در دو بنــد اشــاره شــده اســت ،بیــان کــرد:
مصوبــات شــورای شهرســازی و معمــاری الزماالجــرا اســت
و اســتانداران و شــهرداران مکلــف بــه رعایــت دســتورات آن
هســتند.
وی در ارتبــاط بــا ضمانــت اجرایــی مصوبــات ایــن شــورا
اظهــار داشــت :طبــق مــاده  ۵۷۸قانون مجــازات اســامی هر
کــدام از مســئوالن دولتــی از مصوبــات نهادهــا چشمپوشــی
کننــد بــه یــک تــا پنــج ســال انفصالازخدمــت محکــوم
میشــوند.
اســدی ادامــه داد :بــه نمایندگــی از بخــش حقوقــی از
مدعیالعمــوم درخواســت دارم بــرای حفــظ و حراســت از
منابــع ملــی و عمومــی کــه حــق تمــام شــهروندان اســت ،به
ایــن مهــم ورود پیــدا کننــد تــا از تخریــب بیشــتر «کوچکــه
ره ش» جلوگیــری شــود.
وی اضافــه کــرد :مــا چیــزی فراتــر از قانــون نمیخواهیــم و
خواهــان رعایــت آنچــه حقوحقــوق شــهروندی مــا اســت،
هســتیم.
بــدون توجــه بــه واکنــش مــردم در ســنندج
نمادهــای هویتــی شــهر تخریــب میشــود
صالحالدیــن ویســی دکتــرای شهرســازی هــم گفــت:

رشــد شــهر ســنندج زمانــی مالیــم بــود امــا در مقطعــی
بهیکبــاره افزایــش پیــدا کــرد و عــدهای از خــأ
قوانیــن شهرســازی اســتفاده و در مناطقــی اقــدام بــه
ساختوســازهای بیرویــه کردنــد و همیــن امــر باعــث
رشــد ناهمگــون ایــن شــهر شــد.
وی عنــوان کــرد :بســیاری از تپههایــی کــه زمانــی
تفرجــگاه مــردم مــا بودنــد بــه ســاختمانهای
مســکونی تبدیــل شــدند و تنهــا تپههایــی کــه از نظــر
ساختمانســازی مقرونبهصرفــه نبودنــد تــا اآلن
با قیما ند ها نــد .
وی «کوچکــه ره ش» را یکــی از نمادهــای هویتــی و تاریخــی
ســنندج خوانــد و عنــوان کــرد« :کوچکــه ره ش» یکــی از
ســه تپــه شــاخص و مهــم شــهر مــا اســت.
ویســی ادامــه داد :تنهــا ســنندج شــهر تپهماهورهــا نیســت
بلکــه در دیگــر کشــورها ماننــد ســوئیس و پرتقــال هــم
شــهرهای تپهماهــور وجــود دارنــد.
وی ادامــه داد :یکــی از مشــکالت و ضعفهــای معمــاری
و شهرســازی مــا ایــن اســت کــه بــدون توجــه بــه فکــر
و واکنــش مــردم اقــدام بــه تخریــب نمادهــای هویتــی
شــهر شــده و جایــگاه عمومــی مــردم در نظــر گرفتــه
نمیشــود.
وی اظهــار داشــت :ایــن در حالــی اســت کــه در
کشــورهای توســعهیافته ابتــدا مــردم اطــاع مییابنــد
و نظــر میدهنــد آنــگاه اقدامــات و طرحهــا در چنیــن

تعــارض پــروژه «کوچکــه ره ش» بــا مصوبه شــورای
عالی شهرســازی
کاوه زارعــی دکتــرای عمــران و ســردبیر نشــریه تخصصــی
راهســاز هــم  گفــت :پــروژه در حــال اجــرا در «کوچکــه ره
ش» در تعــارض آشــکار بــا مصوبــه شــورای عالی شهرســازی
و معمــاری اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای دریافــت مجــوز اجــرای هــر
طرحــی در ای ـن محوطــه نیــاز بــه تشــکیل کمیســیونهای
کشــوری و اســتانی اســت ،ادامــه داد :اجــرای ایــن طــرح
هیجانــی و عجوالنــه اســت و در آن هیــچ ســناریویی بــرای
آینــده دیــده نشــده اســت.
وی عنــوان کــرد :اضافــه کــردن هکتارهــا زمیــن بــرای
احــداث پــارک علــم و فنــاوری بــدون آیندهنگــری خلــل در
توســعه شــهر ایجــاد و ترافیــک در معابــر منتهــی بــه ایــن
مســیر هــم افزایــش پیــدا میکنــد.
زارعــی بیــان کــرد :ایــن اقــدام چــون مطالعــه نشــده و
نســنجیده اســت زمانــی کــه خدمــات بــه پــارک علــم و
فنــاوری در حــال احــداث در ایــن محوطــه ارائــه شــود
فرصتــی بــرای رانتخــواری و هجــوم عــدهای بــرای
ساختوســازهای بیشــتر در ایــن منطقــه فراهــم خواهــد
شــد.
وی اظهــار داشــت :متأســفانه طرحــی کــه  در «کوچکــه ره
ش» اجــرا میشــود کپیبــرداری از شــهرهای دیگــر اســت
و توپوگرافــی ایــن منطقــه در آن در نظــر گرفتــه نشــده و
بومیســازی نشــده اســت.
بســیاری از مــردم معتقدنــد کــه اگــر ایــن تپــه هــم ماننــد
«آبیــدر» ثبــت ملــی میشــد کمتــر در معــرض تخریــب
قــرار میگرفــت کــه مســئول ثبــت آثــار در اداره کل میــراث
فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان گفــت :اگــر
آبیــدر ثبــت ملــی شــده بــه دلیــل وجــود چشــمههای
آب فــراوان ،گونههــای گیاهــی متنــوع و منحصربهفــرد،
زیســتگاه برخــی از جانــوران و دارا بــودن چشــماندازی
فوقالعــاده بــوده اســت.
محمــد عبــداهلل پــور عنــوان کــرد :لــذا تپــه «کوچکــه ره
ش» وجهــه ملــی نــدارد ولــی از لحاظ اســتانی و شهرســتانی
بســیار حائــز اهمیــت اســت و مســئوالن و مــردم منطقــه
بایــد در کنــار هــم آن را حفــظ کننــد.
بیشــک همــگان بهویــژه مســئوالن از تعلقخاطــر
ســنندجیها نســبت بــه تپههــای موجــود در ایــن شــهر آگاه
هســتند و انتظــار مـیرود در راســتای حفــظ ایــن نمادهــای
هویتــی تــاش کننــد.
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نفس گرم تابستان بر تن ارومیه /دلخوشیهای دریاچه تبخیر میشود
بارشهــای اخیــر در حــوزه دریاچــه
بهنام عبداللهی
ارومیــه هرچنــد ســطح آن را اندکــی
افزایــش داده اســت ،امــا مســئله این
اســت کــه چــه میــزان از ایــن بارشهــا از دســت تبخیــر و
هــوای گــرم تابســتان جــان ســالم بــه در میبــرد؟

خبــر جدیــد ایــن اســت کــه «۵۰۰کیلومتــر از دریاچــه
ارومیــه تبدیــل بــه پــارک میشــود»؛ ایــن را پرویــز آراســته،
مدیــرکل حفاظــت از محیطزیســت آذربایجــان غربــی گفتــه
بــود کــه بــه شــکلی گســترده در فضــای مجــازی بازتــاب
یافــت.
اعــام ایــن خبــر ،چیــزی شــبیه جــدا کــردن دســتگاههای
پزشــکی از بیمــار و اعــام مــرگ مغزی اســت .چیزی شــبیه
گفتــن اینکــه «بیهــوده دلتــان را خــوش نکنیــد» و «حتم ـاً
خداونــد اینطــور خواســته اســت» ،یــا حتــی شــاید
«قســمت دریاچــه همیــن بــوده اســت».
امــا نبــوده اســت؛ همهمــان میدانیــم کــه حــال وخیــم
دریاچــه ارومیــه ،نتیجــه یکســری سیاســتهای غلــط
اســت۵۰« :ســال اســت کــه سیاس ـتهای نادرســت دامــن
دریاچــه ارومیــه را گرفتــه اســت» ،ایــن عقیــده داور نامــدار،
مدیــرکل منابــع طبیعــی آذربایجــان شــرقی اســت.
کاروان احیــا دریاچــه ارومیــه از دولــت یازدهــم بــه
راه افتــاد
کارشناســان محیطزیســت بــر ایــن باورنــد کــه خشــک
شــدن دریاچــه ارومیــه زندگــی حداقــل ۴۰میلیــون نفــر را
بهصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــه خطــر میانــدازد.
شــاید همیــن دربرگیــری زیــاد موضــوع دریاچــه باعــث شــد
احیــا آن ،بــه یــک شــعار انتخاباتــی تبدیــل شــود« :احیــا
دریاچــه ارومیــه ،دســتور کار اولیــن روز کاریام خواهــد
بــود» .ایــن وعــده دکتــر روحانــی در تجمعهــای انتخاباتــی
بــود.
البتــه کاروان تدبیــر و امیــد از دومیــن جلســه هیئــت دولــت
بــرای احیــا دریاچــه ارومیــه بــه راه افتــاد .بــر همیــن اســاس
در دومیــن جلســه تصویب شــد تــا ســتادی برای ســاماندهی
امــور ایــن دریاچــه راهانــدازی شــود کــه  ۳۰اقــدام در ایــن
ســتاد تصویــب و یــک برنامهریــزی  ۱۰ســاله بــرای دریاچــه
ارومیــه در نظــر گرفتــه شــد ،طبــق ایــن برنامهریــزی دو
تــا ســه ســال اول بــرای تثبیــت وضعیــت دریاچــه تعییــن
شــد ،یعنــی شــرایط دریاچــه از وضعیــت فعلــی بدتــر
نشــود و هفــت ســال مابقــی بــرای بهبــود وضعیــت دریاچــه
اختصــاص یابــد.
امــا بــا همــه اینهــا ،حــاال کــه دولــت دوازدهــم کلیــددار
کشــور اســت ،بــاز عکسهایــی از دریاچــه ارومیــه در فضــای
مجــازی منتشــر میشــود کــه نشــان میدهــد حــال
دریاچــه «وخیــم» اســت و مــرگ هنــوز همچــون یــک
ماهــی ســیاه در آبهــای کمعمــق آن شــناور اســت.
مدتهاســت کــه میگوینــد دریاچــه ارومیــه «در مســیر
احیــا» قــرار دارد .امــا مســیری کــه همچنــان بــه مقصــد
نرســیده اســت .تــراز دریاچــه ارومیــه در  ۳۰تیرمــاه
 ۱۲۷۰.۶۱متــر اعــام شــد کــه نســبت بــه زمــان معیــن در
ســال گذشــته ۲ســانتیمتر افزایــش داشــته اســت امــا از
میانگیــن درازمــدت کــه  ۱۲۷۴.۶۷اســت ،فاصله محسوســی
دارد.
هرچنــد اقداماتــی در ســتاد احیــا دریاچــه ارومیــه صــورت
میگیــرد و هزینههایــی پرداختــه میشــود ،امــا هنــوز
عــدهای دلخــوش بــه مرحمــت آســمان هســتند .یعنــی

منتظرنــد بارشهــا بتواننــد دریاچــه ارومیــه را از مــرگ
حتمــی نجــات دهنــد .امســال در فصــل بهــار در منطقــه
دریاچــه بــارش خوبــی صــورت گرفــت ،امــا ســؤال ایــن
اســت کــه چندمــدت میتــوان بــرای ایــن بارشهــا
خوشــحال بــود؟
خلیــل ســاعی ،دبیــر ســتاد احیــا دریاچــه ارومیــه میگویــد:
«بــا فرارســیدن فصــل تابســتان و بــا افزایــش میــزان دمــا،
تبخیــر آب صــورت میگیــرد و آنچــه باریــده از دســت
مــیرود امــا اگــر یــک ســال تــراز دریاچــه ثابــت بمانــد،
میتوانیــم بــا پروژههــا و سیاســتهای خودمــان بــه
احیــای دریاچــه بپردازیــم».
بــه گفتــه ســاعی ،از ســال  ۹۳تاکنــون ۲هــزار و ۲۲۶میلیارد
تومــان بودجــه بــرای احیــا دریاچــه ارومیــه از ســوی دولــت
تصویــب شــده اســت امــا وقتــی بــه نمــودار تغییــرات تــراز
آب دریاچــه در ســالهای اخیــر توجــه میکنیــم ،تغییــرات
چنــد هزارمیلیــاردی چنــدان مشــهود نیســت.
مهمتــر از بودجــه ،بلــد بــودن نحــوه خرجکــردن
بودجــه اســت
امــا ایــن بودجــه چگونــه خــرج شــده اســت؟ مهناز اســامی،
فعــال محیطزیســت در حــوزه دریاچــه ارومیــه میگویــد که
هرچنــد بودجههایــی از ســوی دولــت بــرای احیــای دریاچــه
تصویــب شــده اســت امــا تــا زمانــی کــه مدیــران ســتاد احیا
مدیریــت ایــن بودجههــا را «بلــد نباشــند» ،شــاهد تغییــرات
چشــمگیر و چندانــی دربــاره دریاچــه ارومیــه نخواهیــم بود.
ایــن فعــال زیسـتمحیطی عملکــرد ســتاد احیــای دریاچــه
ارومیــه در آذربایجــان شــرقی را مطلوبتــر از مرکــز
میدانــد چراکــه در مرکــز ناهماهنگــی و نبــود انســجام
حاکــم اســت و همیــن بســیاری از زحمــات را بــه «هــدر»
میدهــد.
بــه گفتــه خانــم اســامی ،بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه،
بایــد پروژههــای دائمــی و زیرســاختی انجــام شــود کــه
ازجملــه آنهــا میتــوان بــه «رهاســازی آب ســدها» اشــاره
کــرد کــه بــه مقــدار بســیار ناچیــز انجامگرفتــه و همــان
مقــدار ناچیــز هــم موردانتقــاد نمایندگان شــهرهای حاشــیه
دریاچــه قــرار گرفتــه اســت.
شــهروندان خشــک شــدن تدریجــی دریاچــه ارومیــه را در
گــرم شــدن هــوای تبریــز و شــهرهای اطــراف بیتاثیــر

نمیداننــد .بهطــوری کــه در تیرمــاه امســال دمــای
برخــی روزهــا رکــورد چندیــن ده ـهای را شکســت و بــه
۴۴درجــه بــاالی صفــر رســید .از طرفــی دیگــر همیــن
گرمــا باعــث تبخیــر آب دریاچــه میشــود کــه برخــی
از مســئوالن بــرای تــداوم مســیر احیــا دریاچــه بــه آن
چشــم دوختهانــد.
ســاالنه ۱.۲میلیــارد الــی ۱.۴میلیــارد مترمکعــب از آب
دریاچــه در فصــل تابســتان تبخیــر میشــود کــه طبــق ایــن
آمــار ،دلخــوش بــودن بــه مرحمــت آســمان در مــورد احیــا
دریاچــه ،شــیوه چنــدان کارســازی بــه نظــر نمیآیــد.
هرچنــد کــه اینروزهــا در فضــای مجــازی و برخــی
رســانهها شــاهد اخبــاری هســتیم کــه حاکــی از افزایــش
چنــد ســانتیمتری آب دریاچــه هســتند ،امــا ایــن
افزایشهــا بــه تعبیــر برخــی کارشناســان آب همچــون
دکتــر رضــا کهولــی« ،گــذرا اســت» و نمیتوانــد در
بلندمــدت مانــدگار باشــد.
مســعود تجریشــی ،رئیــس ســتاد احیــا دریاچــه ارومیــه
اخیــرا ً گفتــه اســت« :دریاچــه ارومیــه یــک حوضــه آبریــز
بســته اســت کــه در فصــل گرمــا بیــش از  ۸۰ســانتیمتر
از تــراز آن کاهــش مییابــد و ایــن یــک امــر طبیعــی
اســت».
او همچنیــن گفتــه کــه «در بدتریــن شــرایط نیــز تــا پایــان
فصــل تابســتان بیــش از  ۴۰درصــد آن حفــظ میشــود».
بــه گفتــه تجریشــی «بهرهبــرداری از طرحهــای انتقــال آب
بــه دریاچــه ارومیــه طــی ســالهای آینــده ،میــزان تبخیــر
در ایــن دریاچــه را جبــران کــرده و از کاهــش وســعت آن
جلوگیــری میکنــد»
حــاال هرچــه رســانههای حامــی دولــت بنویســند و بگوینــد
کــه دریاچــه ارومیــه بهصــورت چشــمگیری احیــا شــده و
حالــش خــوب اســت ،امــا واقعیــت دریاچــهای نیمهجــان
اســت کــه مقابــل چشــمان میلیونهــا نفــر قــرار دارد و از
آینــده خشــک و نابســامان خبــر میدهــد.
هرچنــد دعــا کــردن بــرای بــارش و یــاری خداونــد در بــه
مقصــد رســیدن مســیر احیــا دریاچــه ارومیــه ،نبایــد نادیــده
گرفتــه شــود؛ امــا تنهــا دلخــوش کــردن بــه مرحمــت
آســمان و خداونــد ،چیــزی اســت کــه باعــث شــده حــاال
مســئوالن بگوینــد۵۰۰« :هکتــار از دریاچــه ارومیــه پــارک
میشــود».
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تصفیهخانــه فاضــاب یــزد از چند ســال
پیــش بــا صــرف هزینههــای میلیــاردی
راهانــدازی شــد امــا پســاب حاصــل
شــده اکنــون بــه دریاچـهای بیاســتفاده
تبدیــل شــده و بــرای مــردم رهــاوردی
جــز بــو و پشــه نداشــته اســت.

تابســتانهای یــزد همــواره گــرم ،خشــک ،بــیآب و
نفسگیــر بــوده و امســال نیــز یزدیهــا گرمتریــن روزهــای
ســال را بــا بحــران آب ســپری میکننــد.
گرمــای شــدید هــوا و نبــود آب کافــی بــرای آبیــاری فضــای
ســبز ،چهــرهای پاییــزی بــه شــهر داده و تقریبــا برگهــای
درختــان زرد شــده و فضــای ســبز یــزد حالتــی کامــا 
پژمــرده و بیطــراوت پیــدا کــرده اســت.
حتــی آبــی بــرای ایجــاد فضــای ســبز جدیــد ،بــه رغــم
تالشهــای شــهرداری وجــود نــدارد در حالــی کــه شــاید
میشــد گرمــای ســوزان یــزد را بــا ایجــاد فضــای ســبز
جدیــد ،کمــی قابــل تحملتــر کــرد.
کمــی آنســوتر از زردیهــا و چهــره پژمــرده شــهر ،دریاچــه
زیبایــی در نزدیکــی دروازه ورودی شــهر ایجــاد شــده و
زیبایــی آن از دور دســت خیــره کننــده اســت و جانــی
تــازه بــه هــر بیننــده آن هــم در گرمــای عطشخیــز یــزد
میدهــد.
ایــن زیبایــی ،از آن زیباییهــا اســت کــه بــر عکــس مثــال
معــروف« ،از نزدیــک دل میبــرد و از دور زهــره».
پش ـهها خــون مــردم زارچ و شــاهدیه را در شیشــه
کردهانــد
مردمانــی کــه کمــی ،فقــط کمــی دورتــر از ایــن دریاچــه
زیبــا یعنــی در مناطــق شــاهدیه و زارچ زندگــی میکننــد،
سالهاســت کــه بــه خــون ایــن دریاچــه زیبــا تشــنهاند
زیــرا پشــههایی کــه در نیزارهــای ایــن دریاچــه رشــد و
تولیدمثــل میکننــد ،خــون آنهــا را در شیشــه کــرده اســت.
مــردم ایــن مناطــق در تابســتانهای گــرم ،نــه جــرأت
بــاز کــردن پنجــره از تــرس پشــهها را دارنــد و نــه جــرأت
روشــن کــردن کولــر بــه خاطــر بــوی نامطبــوع تصفیــه خانه
فاضــاب را.
چنــد ســالی اســت ،شــاید حــدود شــش یــا هفــت ســال ،که
مــردم زارچ و شــاهدیه مــدام در حــال گالیــه و اعــام مســائل
و مشــکالت خــود بــه شــرکتهای آب و فاضــاب شــهری و
آب منطقـهای و حتــی شــهرداریهای ایــن مناطــق هســتند
امــا هنــوز گــرهای از مشــکالت آنهــا بــاز نشــده و برخــی از
مــردم معتقدنــد کــه مســئوالن در حــال فرافکنــی هســتند و
اصــا وجــود بــو و پشــه را یــا منکــر میشــوند یــا دلیــل آن
را ایــن دریاچــه نمیداننــد.
بســیاری از مــردم شــاهدیه بــر ایــن باورنــد کــه جانمایــی
درســتی بــرای ایجــاد ایــن دریاچــه و تصفیهخانــه فاضــاب
نشــده کــه اگــر میشــد ،اینگونــه مــردم ایــن مناطــق دچــار
آزار و اذیــت نمــی شــدند.
امــا برخــی کارشناســان نیــز بــر ایــن باورنــد کــه راکــد
مانــدن آب دریاچــه ســبب ایجــاد بــو و پشــه شــده و اگــر هر
روز کــه پســاب تولیــد میشــود ،مــورد اســتفاده قــرار گیــرد،
حجــم مشــکالت در ایــن ســطح نخواهــد بــود.
حــال بــرای مــردم یــزد ســئوال اینجاســت کــه مســئوالنی
کــه اینقــدر از نبــود آب بــه ویــژه بــرای آبیــاری فضــای
ســبز مینالنــد ،چــرا آب دریاچــه بزرگــی کــه پســاب
تصفیهخانــه فاضــاب یــزد اســت را مــورد اســتفاده قــرار
نمیدهنــد.
ایــن موضــوع از شــرکت آب منطق ـهای اســتان یــزد مــورد
بررســی قــرار گرفــت و حتــی رســانه ملــی بارهــا بــه ایــن
موضــوع بــه صــورت تخصصــی پرداخــت.

MEHR

صفحه  | 50شماره  | 30مرداد 97

هزینه میلیاردی برای تولید بو و پشه/
پساب یزد بیاستفاده ماند

مدیرعامــل شــرکت آب منطقـهای یــزد در ایــن زمینــه اظهار
داشــت :بخــش عمــدهای از حقابــه پســاب یــزد متعلــق بــه
مهــدی ســرب و روی مهــدی آبــاد بهــادران و باغشــهر
موسســه کوثــر اســت.
محمدمهــدی جوادیــانزاده عنــوان کــرد :ایــن دو هنــوز
اقــدام جــدی بــرای برداشــت ســهم آب خــود نکردهانــد و
ایــن امــر ســبب شــده تــا پســاب در رودخانــه راکــد بمانــد.
وی افــزود :البتــه مــدت زمانــی بــرای آنهــا تعییــن شــده کــه
اگــر در ایــن مــدت اقــدام بــه برداشــت نکننــد ،ســهمیه آنهــا
واگــذار خواهــد شــد.
امــا برخــی دیگــر از مســئوالن اســتان یــزد بــوی ایــن تصفیه
خانــه و دریاچــه پســاب را کامــا منکــر میشــوند و تاکیــد
دارنــد کــه چنــد ســالی اســت بــو ،کامـا از بیــن رفتــه ولــی
مــردم ایــن ادعــا را قبــول ندارنــد و از مســئوالنی کــه منکــر
وجــود بــو هســتند ،خواســتهاند فقــط یــک شــب در محــل
ســکونت آنهــا ،زندگــی کننــد.
مکانیابـی تصفیهخانـه فاضلاب یـزد کارشناسـی
شـده است
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان یــزد نیــز در ایــن
زمینــه اظهــار داشــت :مکانیابــی تصفیهخانــه فاضــاب
توســط کارشناســان تعییــن شــده و تمــام ارگانهایــی کــه
در ارتبــاط بــا مســائل بهداشــتی و زیســت محیطــی دخالــت
دارنــد ،ایــن مکانیابــی را تاییــد کردهانــد و ســپس تصفیــه
خانــه اجــرا شــد
علــی اســامی افــزود :سیســتم تصفیهخانــه فاضــاب
سیســتم برکــه تثبیــت و تصفیــه بیهــوازی بــود کــه
میتوانســت هــم بــو و هــم پشــه تولیــد کنــد امــا اکنــون
بــه ســمت سیســتم لجــن فعــال رفتیــم و ســال  ۸۶شــیوه
جدیــد آغــاز شــد و ســال  ۹۱بــه بهرهبــرداری رســید
و میتوانــم ادعــا کنــم کــه از ســال  ۹۱بحــث بــو کامــا 
منتفــی شــده اســت.
وی عنــوان کــرد :ایــن نــوع تصفیهخانــه میتوانــد در
فاصلــه  ۷۰۰تــا  ۸۰۰متــری شــهر نیــز باشــد در حالــی کــه
اکنــون فاصلــه حــدود ســه تــا چهــار کیلومتــری شــهر و
اولیــن محــل ســکونت اســت.
اســامی در مــورد وجــود پشــه در منطقــه زارچ و شــاهدیه
و مشــکالتی کــه مــردم در گرمــای تابســتان بــا آن دســت
و پنجــه نــرم میکننــد ،افــزود :مــا منکــر وجــود پشــه
نیســتیم امــا معتقدیــم کــه پشــههای موجــود تنهــا بــه
دلیــل وجــود تصفیهخانــه و پســاب آن نیســت بلکــه عوامــل
دیگــری نیــز در تولیــد و ازدیــاد پشــهها نقــش دارنــد.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان یــزد با بیــان اینکه
هــر جــا آب و رطوبــت باشــد ،پشــه نیــز وجــود دارد ،افــزود:
در اینکــه تصفیهخانــه فاضــاب و پســابی کــه رهــا شــده و
اســتفاده نمیشــود ،تولیــد پشــه میکنــد شــکی نیســت
امــا در منطقــه پتانســیلهای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه
اینهــا بیشــتر در تولیــد پشــه بــه ویــژه در مناطــق مســکونی
دخیــل هســتند.
اســامی از جملــه ایــن مــوارد بــه وجــود کورههــای
آجرپــزی اشــاره کــرد و افــزود :تعــداد کورههــا در اطــراف
زارچ و شــاهدیه بســیار اســت و ایــن کورههــا مخازنــی بــرای
نگهــداری آب دارنــد کــه در تولیــد پشــه دخیــل هســتند.
وی ،وجــود باغویالهــا در زارچ و شــاهدیه را نیــز از دیگــر
عوامــل تولیــد پشــه ذکــر کــرد و افــزود :ایــن باغهــا اغلــب
اســتخر دارنــد و اســتخرها میتواننــد محلــی بــرای تولیــد
پشــه باشــد.
اســامی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه بخشــی از پســاب
کارخانههــای مســتقر در شــهرک صنعتــی رهــا میشــود،
تصریــح کــرد :ایــن امــر نیــز عامــل مهــم دیگــری در تولیــد
پشــه در ایــن منطقــه اســت.
وی ،وجــود دامداریهــا ،گــود زبالــه ،پوکــه قنــوات و  ...را
نیــز از دیگــر عوامــل تولیــد پشــه در منطقــه زارچ و شــاهدیه
اعــام کــرد.
قنوات متروکه در تولید پشه دخیل هستند
اســامی خاطرنشــان کــرد :تعــداد قنــوات در گذشــته در
شــاهدیه و زارچ بســیار بــوده امــا بســیاری از آنهــا اکنــون
متروکــه شــده و در بســیاری از آنهــا نیــز فاضــاب رهــا شــده
کــه همــه اینهــا میتوانــد عامــل تولیــد پشــه باشــد.
وی تصریــح کــرد :در دریاچــه پســاب اقــدام بــه سمپاشــی
میشــود و امیدواریــم بــا ایــن پیگیریهــا و اســتفاده از
پســاب و جلوگیــری از راکــد مانــدن آب بتوانیــم از افزایــش
پشــه در منطقــه جلوگیــری کنیــم.
گرچــه مــوارد مطــرح شــده میتوانــد عوامــل مؤثــری در
تولیــد و جــوالن پشـهها در منطقــه باشــد امــا اغلــب مــردم
شــاهدیه بــه ایــن عوامــل کــه در رســانه ملــی نیــز مطــرح
شــد ،واکنــش نشــان داده و ایــن دالیــل را رد کردهانــد.
مــردم میگوینــد؛ وجــود کورههــای آجرپــزی مربــوط
بــه یــک ســال و  ۱۰ســال پیــش نیســت ،قنــوات متروکــه
و باغهــا نیــز ســالهای ســال اســت کــه در شــاهدیه و
زارچ وجــود دارد امــا ایــن پشــهها از زمانــی بــرای مــردم
آزاردهنــده شــدهاند کــه تصفیهخانــه فاضــاب در فاصلــه
دو ســه کیلومتــری زارچ و شــاهدیه راهانــدازی شــد.

دسـتی خـون آلـود روی آسـفالت خیابـان اسـت ،دوربیـن از سـوژه دور میشـود ،دختـری بـا
صـورت روی زمیـن افتـاده اسـت ،خـون دورتـادورش را گرفته ،جوانـی از وضعیـت نیمه جان
دختـر فیلـم میگیرد.
بـزرگ تریـن قهرمـان زندگـی هـر دختر پـدرش اسـت .پدر هـر چقدر رفیـق و همراه پسـر
باشـد ،عشـقی کـه بیـن او و دختـر وجـود دارد ،هیـچ جـای دنیـا پیـدا نمی شـود؛ بـرای من هم
همیـن طـور بود و با وجـود تفاوت سـنی زیاد ،رابطـه من و پدرم بسـیار صمیمـی و نزدیک بود.
کارگـری بـا لباس طلبگی مـزه دیگـری دارد .این طعم شـیرین را میتـوان در چهـره مصمم و
بـی غـل و غش پیرمـردی که با لبـاس پیامبر(ص) ،یک لحظـه از مـدار کارگـری و تولید خارج
نشـده و عرق جبین خـود را دوات قلم وظیفه سـنگین هدایتگری خـود کرده اسـت ،به وضوح
درک کرد.
بـه راسـتی میتـوان وی را دانشـمندی برای تمام طـول تاریخ نامیـد ،عالمی کـه جلوههای علوم
دینـی و طبیعـی را بـه هـم آمیخته بود بـه نوعی کـه یـک روز با تعیین دقیـق قبله مسـجد امام،
شـمعی در میان جهـل عالمـان آن دوران برافروخت.
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ســازنده مســتند شــهید بهشــتی گفــت:
کیمیاصادقی
مســتند «مظلــوم اللــه هــا» روایتگــر
زندگــی شــهید بهشــتی از زوایایی اســت
کــه تاکنــون کمتــر بــه آن پرداختــه شــده و مظلومیــت
شــخصیت ایــن شــهید را بــه نمایــش مــی گــذارد.

شــهید ســید محمدحســینی بهشــتی در دوم آبــان ۱۳۰۷
هجــری شمســی در اصفهــان چشــم بــه جهــان گشــود.
پــدرش از روحانیــان اصفهــان و امــام جماعــت مســجد
لنبــان بــود ،وی از چهــار ســالگی بــه مکتــب رفــت
و در انــدک زمانــی قرائــت قــرآن و خوانــدن و نوشــتن
را آموخــت و بــا ورود بــه دبیرســتان بــه دلیــل عالقــه
بــه تحصیــل علــوم دینــی ،مدرســه را رهــا و در ســال
 ۱۳۲۱وارد حــوزه علمیــه شــد .در ســال  ۱۳۲۵یعنــی
در هجدهمیــن بهــار زندگــی خــود بــه قــم عزیمــت کــرد
و در کنــار تحصیــل علــوم دینــی ،در ســال  ۱۳۲۷موفــق
بــه دریافــت دیپلــم ادبــی در امتحانــات متفرقــه شــد .در
همــان ســال ،وارد دانشــکده الهیــات معقــول و منقــول
شــد و در ســال  ۱۳۳۰بــا دریافــت درجــه لیســانس بــه
قــم بازگشــت و در دبیرســتان حکیــم نظامــی مشــغول
تدریــس زبــان انگلیســی شــد.
وی در ســال  ،۱۳۳۳دبیرســتان دیــن و دانــش قم را تأســیس
کــرد و تــا ســال  ۱۳۴۲سرپرســتی آن را برعهــده داشــت .در
فاصلــه ســالهای  ۱۳۳۵تــا  ،۱۳۳۸دوره دکتــرای فلســفه
الهیــات را گذرانــد ســپس ،بــا شــرکت فعــال در مبــارزات
ســالهای  ۴۱و  ۴۲از ســوی ســاواک مجبــور بــه عزیمــت
از شــهر قــم بــه تهــران شــد .ایــن شــهید راســت قامــت
تاریــخ بــه پیشــنهاد و درخواســت آیــت اهلل حائــری رحمــه
اهلل و آیــت اهلل میالنــی رحمــه اهلل بــه هامبــورگ عزیمــت
و سرپرســتی مســجد و تشــکل مذهبــی جوانــان آن شــهر
را عهــده دار و بــه فعالیتهــای عمیــق دینــی و فرهنگــی
پرداخــت .ســرانجام در ســال  ،۱۳۴۹بــه ایــران بازگشــت و
بــه فعالیتهــای علمــی ،فرهنگــی و سیاســی روی آورد .در
ایــن مــدت ،چندیــن بــار توســط ســاواک دســتگیر و روانــه
زنــدان شــد .در آذر مــاه  ۱۳۵۷بــه فرمــان امــام خمینــی
رحمــه اهلل شــورای انقــاب را تشــکیل داد و پــس از پیــروزی
انقــاب اســامی همــواره بــه عنــوان ایدئولــوگ و لیــدر در
صحنههــای سیاســی ،اجتماعــی بــه فعالیــت میپرداخــت.
حــزب جمهــوری اســامی را بــا هــدف تربیــت و شناســایی
نخبــگان سیاســی فرهنگــی پایــه گــذاری کــرد .در تدویــن
قانــون اساســی بــه عنــوان نایــب رئیــس مجلــس خبــرگان
ایفــای نقــش میکــرد .پــس از اســتعفای دولــت موقــت
در ســال  ،۱۳۵۸مدتــی بــه عنــوان وزیــر دادگســتری و
ســپس ،از ســوی امــام خمینــی رحمــه اهلل بــه ریاســت
دیــوان عالــی کشــور منصــوب شــد .وی ســرانجام در
حیــن انجــام وظیفــه در ایــن ســمت بــود کــه در شــامگاه
 ۷تیــر ســال  ۱۳۶۰در حیــن ســخنرانی در تــاالر حــزب
جمهــوری اســامی بــر اثــر انفجــار ســاختمان حــزب
توســط منافقیــن بــه همــراه کاروان  ۷۲نفــره خــود بــه
خیــل عظیــم شــهدای کربــا پیوســت.
زندگــی پرماجــرای شــهید بهشــتی در کتــاب هــا و مقــاالت
زیــادی قابــل مشــاهده اســت امــا ایــن بــار بــه همت یکــی از
اقــوام نزدیــک وی زندگــی شــهید بهشــتی در قــاب تلویزیون
نیــز جــا پیــدا کــرده اســت ،بــه همیــن بهانــه بــه گفــت و گو
بــا ســید حمیــد بهشــتی ،کارگــردان مســتند «مظلــوم اللــه
هــا» پرداختیــم.
چــه شــد کــه تصمیــم بــه ســاخت مســتندی
دربــاره شــهید بهشــتی گرفتیــد؟
شــهید بهشــتی جــزو شــهدای مظلــوم اســت و خیلــی کــم
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«مظلوم الله ها» راوی زندگی شهید بهشتی/
خیانت منافقان مستند می شود

بــه زندگــی ایشــان پــردا ختــه شــده اســت و حتــی بعضــی
از جوانــان امــروزی کســی بــا نــام «شــهید بهشــتی» را نمــی
شناســند .از ایــن جهــت مــن بــه عنــوان اقــوام نزدیــک
تصمیــم گرفتــم مســتندی از زندگــی این شــهید بســازم که
مســتند اول بــه صــورت کامــل بــا هزینــه شــخصی ســاخته
شــد.
داســتان قســمت اول و دوم مســتند چگونه اســت و
بیشــتر بــه چــه موضوعــی پرداخته شــده اســت؟
اولیــن بخــش مســتند در مــورد شــخصیت شــهید
بهشــتی و دومیــن بخــش آن مربــوط در رابطــه بــا
حادثــه هفــت تیــر ســاخته شــده اســت .اکنــون بــه
دنبــال ســاخت بخــش ســوم ایــن مســتند هســتم
تــا بتوانــم ابعــاد گســتردهتری از شــهید بهشــتی را
معرفــی کنــم.
مســتند ســوم چــه داســتانی را روایــت خواهــد
کــرد؟
در «مظلــوم اللههــای  »۳کــه مســتندی  ۱۰۰دقیقــه
ای خواهــد بــود بــا چهرههــا و افــرادی دیگــری مصاحبــه
خواهــم کــرد کــه تاکنــون کســی بــه ســراغ آنهــا نرفتــه
اســت .بــه عنــوان نمونــه بــا خلبانــی کــه بنیصــدر و
کشــمیری و کالهــداری را از ایــران بــه فرانســه بــرده
مصاحبــه میکنــم.
بایــد منافقــان شناســایی شــوند تــا مــردم آنهــا را بشناســند،
در مســتند «مظلــوم اللــه هــای  »۳تصمیــم دارم ابعــاد
بیشــتری از ایــن موضــوع را بــه نمایــش بگــذارم.
در راه ســاخت مســتند چــه حمایــت هــای مالــی
صــورت گرفــت؟
اولیــن قســمت از مســتند را بــا هزینــه خــودم و بخــش دوم
را بــا حمایــت  ســروش ســیما ســاختم امــا بــرای بخــش
ســوم هیــچ ســازمان و نهــادی اعــام همــکاری نکــرده اســت
و برخــی از آنهــا از آن جایــی کــه فیلــم هــای ســینمایی از
جملــه ایســتاده در غبــاد و ...را حمایــت کــرده انــد بودجــه

ای بــرای ســاخت مســتند مــن ندارنــد و ایــن بســیار ناراحت
کننــده اســت.
منزل شهید بهشتی در چه وضعیتی قرار دارد؟
منــزل شــخصی شــهید بهشــتی مــوزه شــد و بــا تغییــر
مدیریتــی کــه انجــام شــد امیــد داریــم کــه بــه ایــن منــزل
رســیدگی شــود.
چهــره شــهید بهشــتی چقــدر در ذهــن مــردم
مانــده اســت؟
دوم آبــان ســالروز تولــد شــهید بهشــتی اســت امــا کســی در
جریــان ایــن موضــوع قــرار نگرفتــه و چهــره شــهید در غبــار
مظلومیــت قــرار گرفتــه اســت ،همانطــور کــه امــام خمینــی
فرمودنــد «بهشــتی مظلــوم زیســت و مظلــوم مــرد و خــار
چشــم دشــمنان بــود».
کــدام قســمت از زندگــی شــهید را بیشــتر دوســت
داریــد و مــی خواهیــد دربــاره آن مســتند بســازید؟
مــن ماجــرای هفــت تیــر را خیلــی دوســت دارم و داســتان
هــای زیــادی در آن نهفتــه شــده اســت.
اسم «مظلوم الله ها» چگونه شکل گرفت؟
از آنجایــی کــه گل اللــه بــرای همــه مــا نمــاد شــهید اســت
و بــا دیــدن گل اللــه بــه یــاد شــهدا مــی افتیــم تصمیــم
گرفتــم اســم اللــه را بــر مســتندم بگــذارم ،صفــت مظلــوم
نیــز بــه خاطــر مظلومیــت شــهید اســت بنابرایــن دو کلمــه
«مظلــوم» و «اللــه» بــا یکدیگــر ترکیب شــد و روی مســتند
«مظلــوم اللــه هــا» نشســت.
آیــا تصمیــم نداریــد فیلــم ســینمایی دربــاره
شــهید بســازید؟
بــا صــدا و ســیمای مرکــز اصفهــان صحبــت هایــی شــده که
قــرار اســت تمــام اطالعــی کــه دارم را در اختیــار یکــی از
کارگردانــان قــرار دهــم تــا یــک فیلــم ســینمایی بــا موضــوع
شــهید بهشــتی ســاخته شــود.
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 ۱۲ساعت مطالعه میکردم /اهمیتی به امکانات آموزشی ما داده نمیشود
رتبـه  14کنکـور علـوم انسـانی بـا
اعظم محبی
بیـان اینکه  12سـاعت در طـول روز
مطالعـه میکردم ،گفـت :در منطقهای
زندگـی می کنیم کـه از لحاظ آموزشـی زیاد بـه آن اهمیت
داده نمیشـود.

بــا انتشــار لیســت نفــرات برتــر کنکــور سراســری ســال ،۹۷
چیــزی کــه بیشــتر از همه بــرای گلســتانی ها احســاس شــد
جــای خالــی نخبــگان ایــن اســتان اســت .امــا بررســی دقیقتر
رتبــه هــای بعــدی نشــان مــی دهــد چهــره هــای بســیاری
در کنکــور امســال ،از گلســتان موفــق شــدند در ایــن رقابــت
تنگاتنــگ خــود را بــه بــاالی جــدول نتایــج نزدیــک کننــد.
بســیاری از ایــن چهــره هــا ســاکن مناطــق محــروم گلســتان
بودنــد و حتــی از امکانــات آموزشــی هــم بهــره زیــادی نبــرده
انــد« .ریحانــه ســعیدی» ســاکن روســتای «تمــر قره قــوزی»
از توابــع شهرســتان کاللــه یکــی از ایــن چهــره هاســت .او در
کنکــور  ،۹۷توانســت رتبــه  ۱۴علوم انســانی را در منطقه ســه
بــه دســت آورد.
ایــن دختــر ترکمــن ،دانشآمــوز دبیرســتان عشــایری
«قدســیه» کاللــه اســت و نشــان داد کــه اگــر دانشآمــوزی
هــدف و برنامــه داشــته باشــد حتــی اگــر در دور افتادهتریــن
ـل امکانــات زندگــی کنــد «موفقیــت» دور از
مکانهــا و حداقـ ِ
دســترس نیســت.
وی کــه اکنــون یــک الگــوی موفــق بــرای دانــش آموزانــی
بــا شــرایط خــودش اســت ،در خانــواده پرجمعیــت زندگــی
میکنــد و  ۶خواهــر دارد؛ پــدر وی کارگــر و مــادرش خانـهدار
بــوده و یکــی از خواهــران در رشــته «مهندســی کامپیوتــر»
دانشــگاه بجنــورد مشــغول بــه تحصیــل اســت.
ریحانــه علیرغــم ســختیهای زندگــی توانســت رتبــه ۱۴
در رشــته علــوم انســانی را کســب کنــد بــه همیــن منظــور
گفتگویــی را بــا وی ترتیــب دادیــم کــه در ذیــل خواهــد آمــد:
*خانواده چه اندازه در موفقیت شما نقش داشتند؟
خانــوادهام در دوران تحصیــل بــه مــن کمــک زیــادی کردنــد
حتمـاً الزم نیســت کــه آنهــا کمــک تحصیلــی و درســی بــه
دانشآمــوز کننــد همیــن کــه فرد احســاس کنــد خانــوادهاش
بــا او همــراه هســتند و حمایتــش میکننــد بــرای یــک
دانشآمــوز کافــی اســت.
*آیا کالس کنکور هم میرفتی؟
خیــر .کالس کنکــور نرفتــم فقــط دو مــاه کالس عربــی
شــرکت کــردم.
*معدل دوران تحصیلی شما چگونه بود؟
معــدل مــن در دوران تحصیــل خــوب بــود ،ســال اول
دبیرســتان  ۱۸.۴۱شــدم و علیرغــم اینکــه دوســت داشــتم
در رشــته علــوم تجربــی تحصیــل کنم بــه مــن اجــازه انتخاب
ایــن رشــته داده نشــد.
در ســال دوم دبیرســتان معدلم  ۱۹.۸۹و در سال ســوم ۱۹.۷۰
بــود .از همیــن ســال بعــد از امتحانــات نهایــی (تابســتان )۹۶
درس خوانــدن را بــه طــور جــدی بــرای کنکــور شــروع کــردم
و بــه صــورت تســتی کتابهایــم را مطالعــه میکــردم.
*آیــا رتبــه خــود را حــدس مــیزدی و یــا بــرای

رتبههــای بــاال برنامهریــزی کــرده بــودی؟
از همــان ابتــدا کــه رشــته انســانی را انتخــاب کــردم هــدف
مــن «تربیــت معلــم» بــود البتــه اینکــه رتبــه خــاص در
کنکــور بیــاورم مدنظــرم نبــود تــا اینکــه مشــاور بنــده آقــای
«ابراهیــم اکبــری» کــه از بازنشســتگان آمــوزش و پــرورش
کاللــه بــود و بــرای بچههــای مدرســه زحمــت زیــادی
میکشــید بــه بنــده گفــت تــو توانایــی رتبــه دو رقمــی و
یــا یــک رقمــی را داری و از همــان مهرمــاه  ۹۶جرقههــای
اولیــه ایــن کار در مــن زده شــد .از همــان زمــان هــدف خــود
را مشــخص کــردم و تصمیــم گرفتــم حداقــل ،رتبــه دو رقمی
بیــاورم.
*چند ساعت در روز درس میخواندی؟
ریحانــه :کیفیــت مطالعــه مهمتــر از کمیــت آن اســت یعنــی
ممکــن اســت مطلبــی را دانشآمــوزی در یــک زمــان کوتــاه
بیامــوزد و دانشآمــوز دیگــر نیازمنــد صــرف زمــان بیشــتری
باشــد.
اوایــل کــه شــروع بــه درس خوانــدن بــرای کنکــور کــردم
ســاعت مطالعــهام زیــاد نبــود ولــی یــک دفترچــه داشــتم
و مرتــب تمــام ســاعات مطالعــه را بــه طــور دقیــق در آن
یادداشــت میکــردم .معمــوالً بیــن هشــت تــا  ۱۲ســاعت
درس میخوانــدم و نزدیــک کنکــور ســاعت مطالعـهام بــه ۱۳
ســاعت در طــول روز رســیده بــود.
*روز کنکور چطور بود؟
اگــر دانشآمــوز خــوب درس بخوانــد یــک طــرف قضیــه
اســت ولــی بایــد روز کنکــور هــم اتفــاق بــدی بــرای وی
نیفتــد زیــرا نتایــج چنــد ســال زحمــت او در یــک روز خالصه
میشــود .روز کنکــور در حــوزه آزمــون مــا رئیــس حــوزه بــه
همــه دانــش آمــوزان اســترس مـیداد و پرخاشــگرانه بــا آنها
برخــورد میکــرد امــا در کل روز خوبــی داشــتم و محیــط هــم
بــرای مــن آشــنا بــود.
در یــک ســاعت بــه تمــام ســؤاالت عمومــی جــواب دادم و
 ۱۵دقیقــه وقــت اضافــه آورده و ســؤاالتی کــه جــواب نــداده
بــودم را پاســخ دادم .ســؤاالت تقریب ـاً آســان و آشــنا بــود .در
دروس اختصاصــی کــه آســانتر از ســؤاالت عمومــی بــود نیــم

ســاعت وقــت اضافــه آورده و بــه حــل مســائل درس «اقتصاد»
کــه بســیار ســخت بــود ،ســپری شــد.
*چــه رشــتهای را بــرای تحصیــل در دانشــگاه
انتخــاب کــردی؟
رشــته دبیــری «ادبیــات فارســی» دانشــگاه تربیــت معلــم
ســاری اولیــن انتخــاب بنــده بــود و تصمیــم دارم در آینــده
اســتاد دانشــگاه شــوم.
*معلمان در موفقیت دانشآموزان چه نقشی دارند؟
یــک دانشآمــوز وقتــی درس میخوانــد بــه تنهایــی
نمیتوانــد موفــق باشــد بلکــه یــک خانــواده و یــا مجموعــه
ای از معلمــان بایــد پشــت وی باشــند .معلمــان مــا وقتــی
میدیدنــد دانشآمــوزی اشــتیاق و عالقــه از خــود نشــان
میدهــد آنهــا هــم بــه وی کمــک میکردنــد .مــن در
دروس اقتصــاد ،علــوم اجتماعــی و ریاضــی از دبیرهایــم کمک
میگرفتــم و آنهــا در کالس بــا تمــام وجــود تدریــس کــرده
و خالصانــه و صادقانــه کار میکردنــد .در ســاعات تفریــح و یــا
بعــد از زنــگ انتهایــی مدرســه ممکــن بــود مــن ســاعتی در
مدرســه بمانــم و آنهــا بــه ســؤاالت مــن جــواب دهنــد.
*از شرایط محل تحصیل خود برای ما بگویید؟
تعــداد مــا در کالس  ۹نفــر بود .در منطقهای هســتیم کــه زیاد
بــه آن اهمیــت داده نمیشــود بــرای همیــن علیرغــم داشــتن
اســتعدادهای خــوب رتبههــای خوبــی بــه دســت نمــی آیــد،
اگــر ســرمایهگذاری مالــی و حمایتــی در ایــن منطقــه صورت
گیــرد اســتعدادهای زیــادی وجــود دارد کــه میتواننــد در
ســال بعــد حائــز رتبههــای خوبــی شــوند.
* احساس شما بعد از فهمیدن رتبه چه بود؟
صبــح روزی کــه قــرار بــود نتایــج اعــام شــود بنــده بســیار
اســترس داشــتم مشــاورم چنــد بــار بــا مــن تمــاس گرفــت
و مــن را بــه آرامــش دعــوت کــرد .کــد رهگیــری را بــه آقــای
اکبــری دادم کــه رتبــهام را نــگاه کنــد و خــودم بــه دلیــل
اســترس زود خوابیــدم .ســاعت  ۱۲شــب بــود کــه آقــای
اکبــری تمــاس گرفــت و بــه مــن گفــت « »۱۴مــن کــه

فرهنــگ و هنــر ایــران
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منتظــر بــودم شــاید این عــددی باشــد کــه بــرای نــگاه کردن
رتبـهام بــه آن نیــاز باشــد بــه وی گفتــم بقیـهاش؟ گفــت این
رتبــه تــو اســت آنجــا بــود کــه مــن از شــوق اشــک ریختــم و
خانــوادهام نگــران شــدند کــه نکنــد مــن رتبــه خوبــی کســب
نکــردهام.
*ازچهمنابعمطالعاتیاستفادهمیکردی؟
کتابهــای درســی اولویــت  بنــده بــود زیــرا اگــر
دانشآمــوزی مســلط بــه کتــاب درســی نباشــد نمیتوانــد
ســراغ کتــاب تســت و کمــک درســی بــرود .البتــه بــرای بــاال
بــردن ســطح درســی خــود از کتابهــای تســت و کمــک
درســی هــم اســتفاده میکــردم.
*برنامه مطالعاتی شما از چه زمانی شروع شد؟
تابســتان  ۹۶برنامــه مطالعاتــی اصلــی مــن شــروع شــد البتــه
یــک ســال قبــل از آن هــم تســت مـیزدم و درس میخوانــدم
امــا بــه صــورت کنکــوری و هدفگــذاری شــده و بــا ســاعت
مطالعــه نبــود.

MEHR

*از چه روش مطالعاتی استفاده میکردی؟
دروس را تقســیمبندی کــردم ،در یــک محــدوده زمانــی آنهــا
را مطالعــه و در بــازه زمانــی دیگــر مطالــب مــرور میشــد.
عمومــی و اختصاصیهــا را جــدا میخوانــدم ،ســه روز اول
هفتــه را بــه دروس عمومــی و ســه روز آخــر هفته را بــه دروس
تخصصــی ،اختصــاص داده میشــد.
*نقش مشاور در میزان موفقیت تو چگونه بود؟
مشــاور نقــش بســیار مهمــی در زندگــی مــن داشــت آقــای
اکبــری از بهمــن  ۹۶تــا کنکــور شــبانهروزی چــه از لحــاظ
مالــی و چــه از نظــر معنــوی از دانش آمــوزان مدرســه حمایت
کــرد و بــرای مــا وقــت میگذاشــت .هــر روز پیامهــای
انگیزشــی میفرســتاد و در انتخــاب رشــته هــم بــه مــا کمــک
کــرد.
* چنــد ســاعت در روز میخوابیــدی؟ آیــا تفریــح
هــم داشــتی؟
بنــده هشــت ســاعت در طــول شــبانهروز میخوابیــدم و
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تفریــح زیــادی نداشــتم ولــی خیلــی کوتــاه و محــدود بــه
مهمانــی میرفتــم.
*موفقیت خود را مدیون چه کسانی هستی؟
بــه خــدا تــوکل کــردم و لطــف الهــی شــامل حــال مــن شــد،
همراهــی خانــواده و معلمــان و مشــاورههای آقــای اکبــری
هــم نقــش مهمــی در کســب ایــن رتبــه داشــت.
* آیا مدرسه به تنهایی جوابگوی نیاز کنکورهای است؟
معلمــان اطالعــات خوبی در ســطح کالس درســی دارنــد ولی
جوابگــوی کنکــور نیســتند .معلمهــای مــن وقتــی شــوق و
اشــتیاق بنــده را در آموختــن میدیدنــد در ســاعات تفریــح
و بعــد از مدرســه بــه مــن کمــک میکردنــد.
*توصیه شما به کنکوریها چیست؟
تــاش کننــد و اســترس نداشــته باشــند ،بــا آرامــش درس
بخواننــد و بداننــد کــه قطعـاً خداونــد بهتریــن نتایــج را بــرای
آنهــا رقــم زده اســت .بنــده هــر کمکــی کــه از دســتم برآیــد
بــرای بچههــای روســتای خــود انجــام میدهــم و دوســت
دارم در آینــده فــردی کوشــا و فعــال در جامعــه خــود باشــم.

آرامش« ُم ُنند» زیر سایه خورشید /پرچم عشق بوسه باران شد

رقیه رحمتی راد

مردم روستاهای محروم خراسان
جنوبی همزمان با دهه کرامت میزبان
خدام امام رضا(ع) شدند و دلهای
منتظر مردم منطقه با دیدن پرچم سبز
رضوی روانه حرم امام مهربانی ها شد.

نمیدانــم از چــه میخواهــم بنویســم و از چــه ســخن 
بگویــم .تنهــا میدانــم حــال کــه قلــم بــه دســت گرفت ـهام
تــا از صحنــه وصــال یعقوبیــان بــه یوسفشــان بگویــم ،در
میــان واژههــا حیــران و ســرگردان بــه دنبــال کلمــهای
بــرای وصــف میگــردم چــرا کــه قلــم عاجــز میمانــد اگــر
بخواهــی شــرححال مردمانــی را بگویــی کــه از روزهــا پیــش
بــرای اســتقبال از خادمــان حــرم رضــوی لحظهشــماری
میکننــد .نوشــتن ســخت میشــود وقتــی میخواهــی
ضجههــای مــادری بــر روی پرچــم بــارگاه ملکوتــی امــام
غریبمــان ،را بــه رشــته تحریر درآوری .نوشــتن دشــوار اســت
وقتــی میخواهــی از اشــکهای بانویــی گیســو ســپید
ســخن بگویــی کــه پنــج ســال بــرای زیــارت امــام رضــا(ع)
بیقــراری میکنــد.
آری ،میخواهــم از مردمانــی بگویــم کــه شــوق زیــارت امــام
رضــا(ع) برایشــان طاقتــی باقــی نگذاشــته اســت .همــان
مردمانــی کــه بــرای اســتقبال از خادمــان حــرم مطهــر
رضــوی ســنگ تمــام گذاشــتهاند.
اینجــا « ُم ُننــد» از روســتاهای محــروم بخــش درمیان اســت.
جمعیــت در ورودی روســتا چشــمانتظار نشســتهاند .بــه
خوبــی میتــوان بیقراریهــا را از البــهالی قدمهایشــان
بیــرون کشــید .یکــی مــدام بــه آتــش روی ســینی فــوت
میکنــد و بــا چنــد دانــه ســپند بــر دود آن میافزایــد.
یکــی بــه مــردم را آب تعــارف میکنــد تــا مبــادا داغ آفتــاب
تابســتانی ،منتظــران امــام مهربانیهــا را عطشــان کنــد.
گویــی متوجــه گــذر زمــان نیســتند و فــارغ از کار روســتا،
همــه بــرای اســتقبال از کاروان زیــر ســایه خورشــید
آمدهانــد .اینجاســت کــه چشــمهایت خودبهخــود
میجوشــند و دســتهایت بــر روی ســینه مــی رونــد.
گویــی ایــن غریــب ،تمــام غربــا را در آغــوش مهربــان خــود

کشــیده اســت.
فرصتی برای عاشقی
نــوای کاروان از دور بــه گــوش میرســد .صــدای قدمهــای
خــدام نزدیــک میشــود .پرچــم بــه دســت بــه طــرف
جمعیــت مــی آینــد امــا مــردم عاشــقانهتر از وصالــی ،بــا
شــتاب خــود را بــه پرچــم میرســانند .اشــکهای المــاس
گونــه  و ضجههــای مــادری پیــر دلــم را میلرزانــد .تمــام
تــار و پــود وجــودم  قندیــل میبنــدد و اشــک در پشــت
چشــمهایم چــادر مــی زنــد .در ایــن آشــفتهبازار دل،
جمالتــی بریدهبریــده بــر روی ذهنــم نقــش میبنــدد و
بیاختیــار بــا خــود ســخن میگویــم« :یــا امــام رضــا ،چــه
کــرده ای امــام مــن کــه اینگونــه بــی قــرارت شــده ایــم ...یــا
امــام رضــا دلتنگــت شــده ام ...دعــوت از تــو اجابــت از مــن».
اشــکها و نالههــای جمعیــت رشــته افــکارم را در
هــم میگســلد .بــا اشــتیاقی وصفناشــدنی بــر پرچــم

بوســه میزننــد و اشــک میریزنــد .هــر کــدام در میــان
ضجههایشــان ،دلتنگــی هایــی را بیــان میکننــد.
بــه راســتی کــه چــه زیبــا بــا اشــکهای خالصانهشــان
عقــده دل میگشــایند و چــه بیریــا نجــوا میکننــد .هــر
کــس بوسـهای بــر پرچــم مــی زنــد و در گوشـهای در دنیــای
خــود فــرو مــی رود.
یا علی موسیالرضا(ع) حاجتم روا کن
بــا یــک دســت ســینی اســپند بــه دســت دارد و بــا دســت
دیگــر ســینه مــی زنــد .اشــکهایش یکییکــی بــر روی
هــم مــی غلطنــد .بــا هــر ضربــه ســینه ،صــدای «رضــا
رضــا» گفتنــش باالتــر مــی رود.
گامهایــش کنــد و کوتــاه اســت چــرا کــه تــاش میکنــد
دوش بــه دوش خامــان حــرم بــه جلــو بــرود .گویــی نزدیــک
بــودن بــه پرچــم حــرم امــام رضــا(ع) دلــش را گــرم دارد.
هــر چنــد مــدت نجواهایــش شــنیده میشــود کــه
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میگویــد« :یــا علــی موســی الرضــا(ع) حاجتــم روا کــن ...یــا
علــی موســی الرضــا دردمــو دوا کــن»
کمــی آنســوتر پیرمــردی بــا کاروان هــم صــدا شــده
اســت .بــا قــد خمیــده و پاهــای لرزانــش از جمعیــت عقــب
نمیمانــد .گویــی قــدم زدن در پشــت ســر عاشــقان امــام
رضــا(ع) برایــش شــیرین اســت .گاه میایســتد ،کمــر
راســت میکنــد ،نفــس عمیقــی میکشــد و دوبــاره بــه راه
خــود ادامــه مــی هــد .از اشــکهای پنهانشــده در گوشــه
چشــمانش پیداســت کــه دلــی بــرای گفــت و گــو نــدارد .او
را در دنیــای شــیرینش رهــا میکنــم و بــه جمعیــت پیونــد
میخــورم.
عقدههایی که گشوده شد
پســر  خردســالش را در بغــل گرفتــه و بــه جلــو مــی رود.
اشــک پهنــای صورتــش را گرفتــه و مــدام بــا خــود حــرف
مــی زنــد .بــا او هــم کالم مــی شــوم .نفسزنــان ســخن
میگویــد« :مــا عاشــق امــام رضــا هســتیم .هرچــه داریــم
از او داریــم .شــاه مــا خراســانی هــا ،امــام رضــا اســت .پرچــم
امــام رضــا افتخــاری بــرای اهالــی ایــن روســتا اســت».
چــادرش را بــه جلــو میکشــد و میافزایــد :هــر ســال در
ســه یــا چهــار نوبــت بــه زیــارت امــام مهربانیهــا مــی روم
امــا بــاز هــم دلتنــگ مــی شــوم .امــروز بــرای بــاری دیگــر بــا
زیــارت پرچــم حرمــش ،دلــم شکســت.
حــال دیگــر گفــت و گوهایــش با نجــوا پیونــد خــورد و گویی
در دنیــای خــودش درد دل میکنــد« :یــا امــام رضــا(ع)
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دیــدارت ســعادت مــی خواهــد ...زیارتــت معرفــت مــی
خواهــد ...بنــده خوبــی نیســتم امــا مــی دانم تــو دســتم را رد
نمــی کنــی ...دل شکســته ام را بــا پنجــره فــوالدت گــره بزن
تــا مشــکالت زندگــی برایــم ســنگینی نکنــد».
 ۵سال به زیارت امام رضا(ع) نرفتهام
ســرش را بــه دیــوار خانــهای تکیــه داده و اشــک میریــزد.
هــر چنــد مــدت ،چارقــد ســفیدش را بــه روی صــورت
میکشــد و گونههــای خیســش را خشــک میکنــد.
وارد دنیایــش مــی شــوم .از حــس و حالــش میپرســم.
بغــض میکنــد و میگویــد :چــه بگویــم مــادر ...پنــج ســال
اســت بــه زیــارت امــام رضــا(ع) نرفت ـهام و از  زیــارت پرچــم
حرمــش بســیار خوشــحالم.
بغضــش میشــکند و میافزایــد :از دیشــب کــه شــنیدهام
خادمــان حــرم امــام رضــا(ع) ،پرچــم را بــه ایــن روســتا
میآورنــد ،خــواب نــدارم و از صبــح کنــار جــاده منتظــر
آمدنشــان هســتم.
وی بــا بیــان اینکــه پرچم ســبز حــرم امــام رضــا(ع) عقــدهام
را بــاز کــرد ،میگویــد :احســاس کــردم در حــرم امــام
رضــا(ع) ایســتادهام و دعــای مخصــوص او را میخوانــم.
گفتههایـش بـا هقهـق همـراه میشـود .صورتـش را پشـت
چـادرش مخفـی میکنـد و بـه دنیایـی دیگر مـی رود.
نمکگیر امام رضا(ع) شدهام
بســته نمــک کوچکــی در دســت دارد و بــا لبخنــدی کــه

بــا اشــک همــراه اســت بــه جلــو مــی رود .خــودم را بــه وی
میرســانم و از احساســاتش میپرســم .بســته نمــک را
بــه بــاال م ـیآورد و میگویــد :نمــک تبــرک امــام رضــا(ع)
اســت.
لبخنــدی مــی زنــد و میافزایــد :ذرهذره از ایــن نمــک برایــم
شــیرین اســت چــرا کــه نمکگیــر آقایــم امــام رضــا(ع)
شــدهام و شــوری و تلخــی برایــم مفهومــی نــدارد.
از حــال و هــوای زیــارت پرچــم میپرســم .نفســی میکشــد
و میگویــد :زیــارت پرچــم حــرم  امــام رضــا و دیــدار بــا
خادمانــش روحی ـهای تــازه بــه مــن داده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه دلــم هــوای حــرم امــام رضــا(ع) را کــرده
اســت ،میافزایــد :خــدا را شــکر میکنــم کــه ســعادت
زیــارت پرچــم را از مــن نگرفــت.
لبخنــدی دیگــر مهمــان گونههــای اشــکآلودش میکنــد
و بــه راه خــود ادامــه میدهــد.
توزیع  ۱۲۰هزار بسته نمک متبرک
مدیرعامــل جمعیــت ســرزمین خورشــید خراســان جنوبــی
میگویــد :حضــور خــدام رضــوی در خراســان جنوبــی
زمینــه زیــارت از راه دور را فراهــم میکنــد.
حامــد عــرب زاده بــا بیــان اینکــه بســیاری از افــراد از
ســالهای گذشــته بــه مشــهد مقــدس نرفتهانــد،
میافزایــد :ایــن پرچــم عطــر حــرم امــام رضــا(ع) را بــه
مشــام شــهروندان میرســاند.
وی بــا بیــان اینکــه امســال بــرای اولیــن بــار عطــر
پرچــم بــارگاه رضــوی در سراســر خراســان جنوبــی
میپیچــد ،ادامــه میدهــد ۲۷۰ :برنامــه محــوری بــا
حضــور خادمــان حــرم امــام رضــا(ع)  در ســطح اســتان
اجرایــی میشــود.
عــرب زاده دیــدار بــا خانــواده شــهدا ،حضــور در
بیمارســتانها ،عطرافشــانی گلــزار شــهدا ،برگــزاری جشــن
زیــر ســایه خورشــید و دیــدار بــا ائمــه جماعــات را از جملــه
برنامههــای ایــن کاروان عنــوان کــرد.
مدیرعامــل جمعیــت ســرزمین خورشــید خراســان جنوبــی
بــا بیــان اینکــه کاروان ترکیبــی از شــش خــادم و دو مبلــغ
جــوان اســت ،اظهــار  کــرد ۱۲۰ :هــزار بســته نمــک متبــرک
توســط ایــن خــدام توزیــع خواهــد شــد.
عــرب زاده بیــان کــرد :ســال گذشــته  ۶۸هــزار نفــر از کاروان
خــدام رضــوی میزبانــی کردنــد کــه پیشبینــی میشــود
در ســال جــاری بــه  ۱۰۰هــزار نفــر برســند.
آری مــردم والیــی خراســان جنوبــی در مناســبتهای
مختلــف عشقشــان بــه ائمــه اطهــار(ع) را بــه اثبــات
رســاندهاند و ایــن بــار هــم بــا حضــور گســترده خــود در
اســتقبال از کاروان رضــوی ،برگــی دیگــر را بــه پرونــده
درخشــان اســتان افزودنــد.
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امامی که در کودکی به والیت رسید /علت ازدواج با دختر مأمون
«بـاب الحوائـج» یکـی از مهمتریـن
سمانه سادات
القـاب امـام نهـم حضـرت جـواد(ع)
فقیه سبزواری
اسـت ،امامـی کـه در سـنین کودکـی
سـتاره والیت به او اعطا شـد و در سنین
جوانـی بـه شـهادت رسـید ،در اسـناد تاریخی زمان شـهادت
ایـن امـام همـام را  29ذیقعـده ذکـر کردهانـد.
همزمــان بــا فــرا رســیدن ســالروز شــهادت ایــن امــام
معصــوم(ع) بــا حجــت االســام محســن میــر مهــدی از
محققــان و پژوهشــگران حــوزه علمیــه قــم بــه گفتوگــو
پرداختیــم کــه بدیــن شــرح اســت:

دوران امامــت امــام جــواد(ع) از چــه جهاتــی دارای
اهمیــت اســت؟
عصر والیـت امام نهـم(ع) از دو جهـت دارای اهمیـت و توجه
و تأمـل خاصـی اسـت کـه در وهلـه نخسـت بایـد بـه دوران
کودکی امـام جواد(ع) که ایشـان به والیت رسـیدند پرداخت.
قبـول امامـت ایشـان از سـوی مـردم نیازمنـد درک توانایـی
شـگرف علمی و معنوی داشـت تا مردم بتوانند در آن سـنین
کـم از والیـت ایشـان اطمینـان یابنـد ،در ایـن زمـان برخـی
دوسـتان اهلبیـت(ع) بـرای اطمینـان از امامـت امـام نهم از
ایشـان سـئواالتی میپرسـیدند و امام با طمأنینه و صبر پاسخ
میدادنـد و همچنیـن به انواع و اقسـام ایرادها و پرسـشهایی
که دشـمنان بـرای نقطه ضعـف گرفتـن از آن حضـرت طرح
میکردند جـواب میدادنـد .دقت نظر در تردیدهای دوسـتان
و شـماتتهای دشـمنان درسـتی این نظـر را تأییـد میکند.
در وهلـه بعـد دوران امامـت امـام نهـم(ع) شـروع دوران
فتـرت ائمه اطهار(ع) و شـیعیان اسـت .از امام نهـم به بعد،
ائمـه اطهـار(ع) در حصـر و تحت نظـر خلفای عباسـی قرار
گرفتنـد .خلفـای دوران امـام جـواد(ع) مأمـون و معتصـم
بودنـد .مأمـون فـردی سیاسـتمدار ،سـفاک ،دنیاپرسـت
و ظاهرسـاز بـود .بـه همیـن جهـت بـه دلیـل اینکـه امـام
رضـا(ع) را به قتل رسـانده بـود و در معرض اتهام بسـیاری
از شـیعیان قـرار داشـت ،زیرکانـه و حیلـه گرانـه خـود را
دوسـتدار امـام نهـم(ع) جلـوه مـیداد و سـعی میکـرد که
بهطور نامحسـوس و غیرمسـتقیم بـه کنترل امـام بپردازد؛
امـا دشـمنی مأمـون از چشـم تیزبیـن امـام محمدتقی(ع)
دور نمانـد و بـه همیـن جهـت امـام بـا اصـرار از بغـداد بـه
مکـه و سـپس بـه مدینه بازگشـت.
علمــا و بــزرگان دینــی در ارتبــاط بــا دوران والیــت
امــام جــواد(ع) چــه مطالبــی را در نســخ تاریخــی
بــه یــادگار گذاشــتند؟
اسـتاد عـادل ادیـب در این باره نوشـته اسـت :وقتـی مأمون،
امـام جـواد(ع) را به بغـداد یـا مرکز خالفـت آورد ،امـام اصرار
کردنـد که بـه مدینـه بازگردنـد .مأمـون نیز بـه ناچار بـا این
درخواسـت موافقت کـرد و آن حضرت به مدینه بازگشـتند و
بیشـتر عمر شریفشـان را در مدینـه گذراندند.
همچنیــن ســید محســن امیــن نیــز نوشــته اســت پــس از
مدتــی امــام جــواد(ع) بــرای گــزاردن حــج از مأمــون اجــازه
خواســتند و از بغــداد بــه ســوی مدینــه حرکــت کردنــد در
ایــن ســفر ام فضــل نیــز آن حضــرت را همراهــی میکــرد.
همچنیــن شــیخ عبــاس قمــی در منتهــی اآلمــال در ایــن
بــاره نوشــته اســت :مدتــی کــه امــام جــواد(ع) در بغــداد
بودنــد از ســوء معاشــرت مأمــون منزجــر شــدند و از مأمــون
رخصــت طلبیدنــد و متوجــه بیــت الحــرام شــدند و از آنجــا
بــه مدینــه جــد خــود مراجعــت کردنــد و تــا پایــان حیــات
مأمــون در مدینــه بودنــد.

کــرده و دســتش بــه خــون امــام رضــا(ع) رنگیــن بــود.
چنیــن دختــری هرگــز نمیتوانســت همســر مناســبی برای
امــام جــواد(ع) باشــد .بــه همیــن جهــت مکــرر از دســت امام
جــواد(ع) بــه پــدرش شــکایت میکــرد و اگــر امــام در بغــداد
میماندنــد ام فضــل بــرای امــام مشــکل بیشــتری ایجــاد
میکــرد کــه میشــود یکــی از دالیــل بازگشــت امــام را نیــز
همیــن مســئله دانســت.

امـام نهـم پـس از بازگشـت به مدینـه چـه اقداماتی
بـرای تبییـن والیتشـان انجـام میدادند؟
امــام جــواد(ع) در مدینــه بــا برگــزاری جلســات پرســش
و پاســخ بــا علمــا و مــردم و حضــور در مجالــس مناظــره
بــه تبییــن مذهــب شــیعه و حقانیــت امامــت خویــش و
بهطــور غیرمســتقیم و تلویحــی بــه رد حکومــت عباســی و
خصوصــاً مأمــون میپرداخــت؛ کــه در ایــن راســتا عالمــه
مجلســی(ره) در کتــاب بحاراالنــوار نوشــته اســت هنگامــی
کــه فصــل حــج فــرا رســید ،فقهــای بغــداد و شــهرهای دیگر
و دانشــمندان ســایر بــاد کــه  ۸۰نفــر بودنــد بــه حــج رفتند
و ســپس بــه مدینــه رفتــه و بــا اباجعفــر(ع) دیــدار کردنــد.
چرا امام جواد(ع) در بغداد نماندند و به مدینه بازگشتند؟
امــام جــواد(ع) بیــش از هــر کــس مأمــون عباســی را
میشــناختند و بــه همیــن جهــت از مکــر و حیلــه و جنایــت
او خــود را در امــان نمیدیدنــد بــه همیــن جهــت مصلحــت
خویــش را در دوری از مأمــون میدیدنــد و از طرفــی
مصاحبــت امــام کــه مظهــر معنویــت و صداقــت و تقــوا بــود
بــا مأمــون عباســی کــه مظهــر جنایــت و شــقاوت و رذالــت
بــود بــرای آن حضــرت ســخت و ناگــوار بــود و هیــچ وجــه
مشــترکی بــا هــم نداشــتند.
همچنیـن دیـدار قاتـل پـدر ،مـورد رضایـت امـام(ع) نبـود و
اصـوالً آن حضرت مایل به زندگی در کنار کسـی که پدرشـان
را به شـهادت رسـانده بود نبودنـد .در صورتی کـه امام محمد
تقـی(ع) در بغـداد میماندنـد تحـت نظـر مسـتقیم مأمون و
وزرا و اطرافیـان او بـود و امـکان فعالیـت سیاسـی و فرهنگی
پیـدا نمیکـرد؛ و مأمـون میتوانسـت چنـان وانمـود کنـد
کـه مـردم فکـر کننـد او از تأییـد امـام(ع) برخـوردار اسـت و
اختالفـی میـان علویـان و عباسـیان نیسـت و در نتیجه خط
و مشـی امامـت و خالفـت یکسـان اسـت و امـام(ع) مایـل به
چنیـن برداشـتی از سـوی مـردم نبودند.
امام نهم(ع) به چه صورتی حکومت عباسی را رسوا کرد؟
امــام بــه صــورت مســتقیم بــه افــراد مطمئــن و خــاص و
غیرمســتقیم بــه همــه مــردم غیرشــرعی بــودن حکومــت
مأمــون را گوشــزد میکردنــد و ایــن کار در دربــار مأمــون
و بغــداد امکانپذیــر نبــود و بــا توجــه بــه شــهادت امــام
نهــم(ع) در جوانــی بــه دســت معتصــم عباســی میتــوان
فهمیــد کــه امــام بــا شــدت و بــدون مالحظــه بــا دســتگاه
خالفــت عباســی مبــارزه میکــرده اســت و چنیــن
مبــارزهای در بغــداد و در کنــار مأمــون بــرای امــام جــواد(ع)
امکانپذیــر نبــود .زمینه سیاســی مبــارزات امــام جــواد(ع) در
مدینــه بهتــر از بغــداد بــود.
رابطه امام جواد(ع) با «ام فضل» چگونه بود؟
امــام جــواد(ع) از «ام فضــل» دختــر مأمــون دلخوشــی
نداشــتند .ام فضــل در محیــط فاســد پــرورش یافتــه بــود
و وجــود او از پــدر جنایتــکاری بــود کــه خالفــت را غصــب

امــام جــواد(ع) چــرا زندگــی در مدینــه را بــه بغــداد
ترجیــح میدادنــد؟
امــام(ع) در بغــداد هــم از جهــت فکــری و هــم از جهــت
نبــود بســتگان غریــب بــود امــا مدینــه شــهری معنــوی و
مذهبــی و جایــگاه خانــدان عصمــت و طهــارت و نزدیــکان
امــام جــواد(ع) بــود در حالــی کــه بغــداد شــهری سیاســی
و جایــگاه حقــه بــازان و سیاســت بــازان و دروغ پــردازان بــود
از ایــن جهــت نیــز امــام نهــم(ع) ترجیــح میدادنــد کــه در
محیــط اجتماعــی معنــوی مدینــه النبــی زندگــی کنــد.
مدینــه جایــگاه شــیعیان و محبــان اهــل بیــت عصمــت
و طهــارت بــود و امــام نهــم(ع) در ایــن شــهر بهتــر
میتوانســتند بــه تبییــن دیدگاههــای فقهــی و علمــی
و سیاســی خویــش بپــردازد و پذیــرش امــام بــرای مــردم
مدینــه بهتــر و بیشــتر بــود برعکــس بغــداد نــه فقــط
خالــی از ایــن ویژگیهــا بــود بلکــه حتــی بســیاری از
مــردم امــام(ع) را نمیشــناختند یــا بــر اثــر تبلیغــات
مســموم دربــار ،نســبت بــه امــام کینــه یــا دشــمنی
جاهالنــه یــا عالمانــه داشــتند.
چــرا بــا وجــود اختالفــی کــه بیــن امــام جــواد(ع)
و مأمــون عباســی وجــود داشــت ،آن حضــرت بــه
ازدواج بــا دختــر مأمــون موافقــت کــرد؟
شــرایطی کــه امــام جــواد(ع) در آن بــه امامــت رســیدهاند
و نیــز حیلهگــری و دسیســه ســازی و سیاســت بــازی
مأمــون عباســی بــا دقــت بیشــتری نظــر بیندازیــم .مأمــون
میخواســت بــا نزدیــک کــردن ظاهــری خــود بــا امــام
جــواد(ع) و تزویــج دختــر خــود «ام فضــل» بــه ایشــان و
همچنیــن نگهــداری آن حضــرت در دربــار خویــش بــه
پیــروان امــام و علویــان عمـ ً
ا بقبوالنــد کــه شــما دنبال کســی
هســتید کــه بــا مــا یکــی اســت .هــم بــا مــا نســبت ســببی
پیــدا کــرده و دامــاد مــا اســت و هــم ولیعهــد و نزدیک و مشــاور
همــراه ماســت .مــا از هــم جدایــی نداریــم و بــه همیــن جهــت
اگــر کســی بخواهــد علیــه مأمــون کاری کنــد ،کار او علیــه امام
جــواد(ع) هــم بــه نوعــی تلقــی میشــود و بــا ایــن حیلههــا،
بــرای خــود و حکومتــش وجاهــت کســب کنــد.
مصلحــت امــت اســام ایجــاب نمیکــرد کــه امــام جــواد(ع)
کــه در آن دوران نوجــوان  ۸ســالهای بــود بــا مأمــون مقابلــه
کنــد .در حقیقــت امــام جــواد(ع) بیــن پذیــرش شــهادت در
ایــن ســن و قبــول دامــادی مأمــون بایــد یکــی را انتخــاب
میکردنــد کــه امــام بــا درک درســت و الهــی خویــش تــن
بــه ازدواج بــا دختــر مأمــون دادنــد و حداقــل توانســتند هــم
 ۲۰ســال بــه مبــارزه درســت و حســاب شــده بــا خلفــای
عباســی بپردازنــد و بــه تقویــت بنیــه علمــی و فکــری و
اقتصــادی شــیعیان بپردازنــد و هــم بــا ازدواج بــا «ســمانه
مغربیــه» دارای همســری باوفــا و مؤمــن باشــد و هــم از ایــن
فرصــت و ازدواج امــام هــادی(ع) حاصــل شــود کــه ادامــه
دهنــده امامــت باشــد و در کنــار ایــن مواهــب بــا دوری از «ام
فضــل» از او فرزنــدی نداشــته باشــد و در حــد اســم شــوهر او
باشــد .درحقیقــت هیـچگاه «ام فضــل» را بــه عنــوان همســر
همــراز خویــش نپذیرفتنــد.
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وجیهه
غالمحسین زاده

خانــواده هنــری تبلیغــی عقیــق بــا
آمــوزش حیــن تولیــد بــه هنرمنــدان
دغدغهمنــد و بــا اســتعداد زمینههــای
تولیــد کار هنری فاخــر و ارزشــمند را
فراهــم کــرده اســت.

دســتی خــون آلــود روی آســفالت خیابــان اســت ،دوربیــن از
ســوژه دور میشــود ،دختــری بــا صــورت روی زمیــن افتــاده
اســت ،خــون دورتــادورش را گرفتــه ،جوانــی از وضعیت نیمه
جــان دختــر فیلــم میگیــرد ،زنــی کــه معلــوم اســت دختــر
را نمیشناســد بــاالی ســرش مضطــرب کمــک میخواهــد
و مــردی در حــال خبــر کــردن اورژانــس اســت ،ایــن صحنــه
آغازیــن فیلــم کوتــاه «لحظــه آخــر» اســت کــه روز جمعــه
در مراســم اختتامیــه اولیــن دوره مدرســه عقیــق بــه نمایش
گذاشــته شــد.
مدرسـهای کــه بــا همــت خانــواده هنــری تبلیغــی عقیــق و
بــا حضــور جمعــی از هنرمنــدان در اســتان قــم ایجــاد شــد
کــه زمین ـهای را ایجــاد کنــد تــا جوانانــی کــه آموزشهــای
هنــری دیدهانــد امــا امــکان کار و تولیــد برایشــان هنــوز بــه
وجــود نیامــده ،بتواننــد در عرصــه تولیــد و کار هــم قــدم
بگذارنــد.
مجموعـهای کــه از ســال  ۹۳و بــا حضــور تعــدادی طلبــه که
هــر کــدام در حــوزهای از هنــر دســتی بــر آتــش داشــتند
روی پــای خــود ایســتاد و حــاال بیــش از  ۴ســال اســت کــه
بــه تولیــدات هنــری ازجملــه فیلــم ،داســتان ،فیلمنامــه،
موشــن گرافــی و تولیــدات هنــری دیگــر بــا محتــوای دینــی
و ارزشــی میپــردازد.
حمایت از تولید کار هنری دینی و ارزشی
حجــت االســام حســین ســلیمانی ،ایدهپــرداز و مؤســس
خانــواده هنــری تبلیغــی عقیــق میگویــد کــه ایــن
مجموعــه بــه دنبــال این اســت کــه بــا آمــوزش تولیــد محور
زمینههــای فعالیــت هنــری افــراد مســتعد را فراهــم کنــد.
بــه گفتــه وی مؤسســات و مراکــز آموزشــی بســیاری در
کشــور وجــود دارد کــه آمــوزش از ابتــدا اســت امــا معمــوالً
بعــد از مدتــی بــا ریــزش مواجــه هســتند بــه همیــن دلیــل
عقیــق از ایــن تجربــه اســتفاده کــرده و تــاش میکنــد
افــراد ،بــا تولیــد کــردن یــاد بگیرنــد ،ماننــد کالس خــط
کــه در آن بخــش تئــوری بســیار کمرنــگ اســت ،در
دورههــای آموزشــی مدرســه عقیــق هــم از همــان ابتــدا در
تکالیــف عملـیای کــه بــه هنرجویــان داده میشــود تــاش
میشــود ذره ذره ســطح هنــری هنرجویــان افزایــش پیــدا
کنــد.
حجــت االســام ســلیمانی اعتقــاد دارد کــه مربــی محــوری
یکــی از خألهــای مؤسســات هنــری اســت ،بــه طــوری کــه
همراهــی اســتاد و شــاگرد در کالس درس خالصــه میشــود
در حالــی کــه عقیــق بــر اســتفاده از کلمــه مربــی تأکیــد
داشــته و معتقــد اســت کــه مربــی بــا معلــم و اســتاد تعریــف
متفاوتــی دارنــد و در تعریــف مربــی بــر خــاف دو تعریــف
اســتاد و شــاگرد ایــن ارتبــاط تربیتــی و دو ســویه بیــن مربی
و شــاگرد بیــرون از کالس هــم ادامــه پیــدا میکنــد.
وی در حالــی از خألهــای موجــود در فضــای آمــوزش هنــری
کشــور میگویــد کــه دســتیابی بــه همیــن فضــا نیــز بــا
توجــه بــه قیمتهــای کالسهــای آموزشــی بــرای بســیاری

از افــراد مســتعد دســت یافتنــی نیســت ،ایــن در حالی اســت
کــه هنرجویــان مدرســه عقیــق بــدون پرداخــت هزینــه و در
قبــال کار هنــری کــه بــا همــکاری عقیــق تولیــد کردهانــد
آمــوزش میبیننــد.
جای خالی زیست هنری
مؤســس خانــواده هنــری تبلیغــی عقیــق معتقــد اســت کــه
هــدف از ایــن فعالیــت نــه تنهــا آمــوزش هنــر بلکــه آمــوزش
زیســت هنــری اســت ،بــه ایــن معنــا کــه فعالیــت و انجــام
دادن کار فرهنگــی هنــری تبدیــل شــود بــه زیســت افــراد
ماننــد غــذا خــوردن و خوابیــدن ،وقتــی کاری بــه زیســت مــا
تبدیــل شــود بــرای انجــام دادن آن چنــدان فکــر نمیکنیــم
و جــز زندگــی مــا میشــود و حــاال اگــر تولیــد محصــول
هنــری و فرهنگــی فاخــر دینــی تبدیــل شــود بــه زیســت
برخــی از هنرمنــدان دیگــر نمیتواننــد از آن فاصلــه بگیرنــد
و دیگــر مســئله ایــن نیســت کــه کســی از آنهــا حمایــت
میکنــد یــا نــه یــا اینکــه مؤسســات دیگــر چــه کاری انجــام
میدهنــد و یــا اینکــه پولــی وجــود دارد یــا نــه بلکــه ایــن
کار تبدیــل بــه زیســت میشــود و بــه هــر ابــزاری فــرد
ســعی میکنــد ایــن کار هنرمندانــه را انجــام بدهــد چــرا
کــه بــه زیســت وی تبدیــل شــده اســت و اگر نداشــته باشــد
انــگار زندگــی وی بــا خلــل ایجــاد شــده اســت.
آن طــور کــه ســلیمانی میگویــد :بــرای پــرورش هنرجــو در
مدرســه عقیــق بــرای هــر فــرد نســخه خــاص خــود پیچیده
میشــود ،بــرای انجــام دادن ایــن کار هــم عــاوه بــر تجربــه
تدریــس و هنرجویــی کــه در مؤسســات مختلــف داشــتیم
مطالعــه بســیاری انجــام دادیــم؛ رونــد فعالیــت اکادمیهــای
موفــق از جملــه آکادمــی فیلــم نیویــورک و اســتودیو
فیلمنامــه نویســی هالیــوود آمریــکا را مطالعــه کردیــم و بــر
اســاس بومیســازی اطالعــات فضــای آموزشــی مدرســه را
طراحــی کردیــم.
وی معتقــد اســت کــه ایــن روش تــا بــه امــروز موفــق بــوده
اســت بــه طــوری کــه بــرای مثــال افــرادی کــه تــا بــه حــال
دوره فیلمنامــه نویســی چندانــی شــرکت نکــرده بودنــد امــا
بــا مــدت زمــان کوتاهــی توانســتند فیلمنامــه بنویســند ،آن
هــم بــا حــدی از کیفیــت کــه ارزش تولیــد شــدن را داشــته
باشــد.

ابزار و نیروی انسانی ،نیاز فیلم سازان جوان
جابــر نــوری یکــی از همیــن هنرجویانــی اســت کــه بــا
همــکاری بــا خانــواده عقیــق توانســته اســت عــاوه بــر
آمــوزش عملــی کارگردانــی فیلــم کوتــاه خــود را از روی
فیلمنامــه یکــی دیگــر از هنرجویــان عقیــق تولیــد کنــد.
کارگــردان جــوان  ۲۸ســالهای کــه حــاال بــا حضــور در اولین
دوره آموزشــی مدرســه عقیــق فیلــم کوتــاه خــود «لحظــه
آخــر» را بعــد از دو اثــر دیگــرش «باهــم» و «ماجــرای
دســتها» بــه ثمــر رســانده اســت.
او کــه فیلــم ســازی را پیــش از ایــن هــم بــه صــورت
آکادمیــک خوانــده و فــارغ التحصیــل فیلم ســازی از مدرســه
اســامی هنــر اســت ،معتقــد اســت مهمتریــن ویژگــی
مدرســه عقیــق نســبت بــه مراکــز هنــری دیگــر کــه آن
را متمایــز میکنــد ،آمــوزش ضمــن تولیــد آن اســت کــه
امــکان ورود بــه دنیــای کار را بــرای جوانــان فراهــم میکنــد
و ابــزار و نیــروی انســانی مــورد نیــاز بــرای تولیــد یــک کار
خــوب را بــرای هنرجوهــای خــود فراهــم میکنــد و تــا بــه
نتیجــه رســیدن کار کنــار هنرجــو میمانــد.
علــی آهنگــری یکــی دیگــر از هنرجویانــی اســت کــه فنــون
بعــد از طــی کــردن دوره آموزشــی مدرســه عقیــق حــاال
فیلمنامـهاش در صــف تولیــد اســت ،او هــم اعتقــاد دارد کــه
اعتمــاد مجموعــه عقیــق بــه او ایــن جســارت را داده اســت
کــه خــود را فیلمنامــه نویــس بنامــد.
او میگویــد :اســتارت فیلمنامــه رو قبــل از عقیــق زده بودم و
دورههــای بســیاری هــم شــرکت کــرده بــودم و میتوانســتم
قلــم بــه دســت بگیــرم و بنویســم ،فیلمنامــه بنویســم ،امــا
بــرای دل خــودم .تــا اینکــه بعد از آشــنایی بــا ایــن مجموعه،
نگرشــم بــه نگاشــتن تغییــر کــرد ،تصــورم از فیلمنامــه
گســترش پیــدا کــرد و حــاال هــم مینویســم ولــی ایــن بــار
بــرای ســاخته شــدن.
ایــن جــوان  ۲۳ســاله کــه حــاال ســطح دو حــوزه را
میگذارنــد و وارد وادی هنــر شــده اســت ،اعتقــاد دارد
کــه عنوانــی کــه عقیــق بــرای خــود انتخــاب کــرده اســت،
یعنــی خانــواده هنــری تبلیغــی عقیــق درســت اکســیر
موفقیــت ایــن مجموعــه اســت ،بــه ایــن خاطــر کــه همــه
اعضــا درســت مثــل خانــواده بــرای پیشــرفت و بهتــر شــدن
یکدیگــر تــاش میکننــد.

فرهنــگ و هنــر ایــران
NEWSAGENCY

از رؤیا یا تحقق آرزوی چاپ کتاب
تحقــق رؤیــای انتشــار کتــاب بــرای هــر کســی کــه شــیفته
نوشــتن اســت یــک آرزوی حتــی گاهــی دور از دســترس
اســت ،لیــا فهیمــی یکــی از همیــن دســت بــه قلمهــای
عاشــق نوشــتن اســت کــه حــاال عقیــق ســر راهــش ســبز
شــده اســت تــا آرزویــش محقــق شــود و نوشــتههای در
قالــب مجموعــه روایــت قــم بــه چــاپ برســد.
از عالق ـهاش بــه نوشــتن کــه میپرســم میگویــد :همیشــه
نوشــتن را خیلــی دوســت داشــتم .حتــی روز اولــی کــه
کتابهــای مدرســه را میگرفتــم تمــام داســتانهایش
را میخوانــدم ،بعدهــا رشــته دانشــگاهیام را هــم ادبیــات
فارســی انتخــاب کــردم؛ امــا دانشــگاه بــر خــاف تصــورم
ذوق نوشــتنم را بــال و پــر نــداد و بعدهــا حتــی بــا داشــتن
دو فرزنــد کالسهــای داســتان نویســی را گذرانــدم و الفبــای
داســتان را یــاد گرفتــم.
فهیمــی معتقــد اســت کــه همیشــه بــه دنبــال دریایــی بوده
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اســت کــه آشــنایی بــا عقیــق انــگار یــک رود کوچــک بــه آن
بــاز کــرد «تبلیــغ جالــب مدرســه عقیــق جذبــم کــرد ،گفته
بودنــد در ایــن مدرســه اصــل تویــی اینجــا مثل هیــچ کالس
دیگــری کــه تــا حــاال دیــدی نیســت و قــرار اســت اینجــا هم
کار تولیــد کنیــد و هــم یــاد بگیریــد و ایــن دقیقــاً همــان
چیــزی بــود کــه مــن میخواســتم»
او میگویــد امــا بــرای رســیدن بــه دریــای آرزوهایــش
یــک نجــات غریــق خبــره نیــاز بــود کــه از آبهــای
پرتالطــم اقیانــوس نجاتــم بدهــد و آن مربــی دوره
داســتان نویســی بــود کــه پیــش از ایــن تجربــه چــاپ
رمــان و داســتانهای کوتــاه متعــددی داشــت و شــبیه
نــوزادی کــه تــازه راه رفتــن را یــاد میگیــرد آنقــدر
اشــتباه نوشــتیم و غلطمــان گرفتــه شــد کــه کــم کــم
تاتــی تاتــی کــردن در دنیــای نویســندگی را یــاد گرفتیــم
و حــاال میتــوان گفــت کــه راه افتادهایــم تــا جایــی
کــه میتوانیــم بــا غلطهــای کمتــری بنویســیم ،کتــاب
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اولمــان در صــف چــاپ اســت و تیممــان در حــال تولیــد
روایتهــای دیگــری اســت.
ضعــف در تولیــد محتــوای هنــری دینــی و ارزشــی خــأ
بزرگــی اســت کــه سالهاســت مؤسســات رنگارنــگ
فرهنگــی نتوانســتهاند راه چــارهای بــرای آن بیابنــد چــرا کــه
کمتــر مــورد اعتمــاد قــرار میگیرنــد و بعــد از مدتــی بایــد
وســایل و تجهیزاتشــان را گوشــه سمســاریها پیــدا کــرد،
از طرفــی بخــش مهمــی از تولیــدات فرهنگــی بزرگتریــن
نهادهــای متولــی فرهنــگ کــه ســهم اصلــی بودجــه
فعالیتهــای فرهنگــی کشــور را در اختیــار دارنــد نیــز بــا
ضعفهــای جــدی روبروســت.
همــه اینهــا نشــان میدهــد انــگار بــاز هــم کار بــه کاردان
ســپرده نشــده اســت ،شــاید اعتمــاد بــه هنرمنــدان جــوان و
دغدغهمنــد راهــکار اصلــی ایــن مشــکل باشــد ،جوانانــی
کــه بــا کســب تجربــه و تولیــدات فاخرشــان میتواننــد تــا
حــدودی خــأ موجــود را پــر کننــد.

خطبه عقدم را کنار مزار پدر خواندند /راه عاشورا ادامه دارد
دختــر شــهید مدافــع حــرم منصــوری
متین رضوی
گفــت :پــدر بعــد از رفتــن بــه ســوریه
هــر چهــار روز یــک بــار تمــاس مــی
گرفــت و شــور و طــراوت و ســرزندگی یــک جــوان 20
ســاله را داشــت.

بــزرگ تریــن قهرمــان زندگــی هــر دختــر  پــدرش  اســت.
پــدر هــر چقــدر رفیــق و همــراه پســر باشــد ،عشــقی کــه
بیــن او و دختــر وجــود دارد ،هیــچ جــای دنیــا پیــدا نمــی
شــود؛ بــرای مــن هــم همیــن طــور بــود و بــا وجــود تفــاوت
ســنی زیــاد ،رابطــه مــن و پــدرم بســیار صمیمــی و نزدیک
بــود.
روزی کــه از خواســته قلبــی اش بــرای رفتــن بــه ســوریه
گفــت بــا او مخالفــت کــردم چــرا کــه بــه نظــرم او بــا ۸۰
مــاه حضــور در دوران دفــاع مقــدس و جانبــازی در ایــن راه،
دِیــن خــود را بــه ایــن کشــور ادا کــرده بــود و حــاال بایــد
در کنــار مــا مــی مانــد؛ ولــی پــدر بــه خاطــر عشــقی کــه
در ســر داشــت مــا را قانــع کــرد و بــار ســفر بســت و رفــت.
هــر بــار کــه زنــگ مــی زد مــن اولیــن نفــر بــودم که بــا وی
صحبــت مــی کــردم و قبــل از قطــع تمــاس بــاز هــم بــا من
صحبــت مــی کــرد و مــن را دلــداری مــی داد ،آخــر مــن ته
تغــاری اش بــودم.
ایــن هــا گوشــه ای از صحبــت هــای دختر شــهید ســرتیپ
دوم پاســدار ســید علــی منصــوری اســت کــه  ۲۰خــرداد
ســال  ۹۵در دفــاع از حــرم حضــرت زینــب(س) بــه آرزوی
دیرینــه اش رســید و در ســوریه بــه فــوز عظیــم شــهادت
نایــل آمــد .زهــرا ســادات منصــوری دردانــه ایــن شــهید که
آن زمــان  ۱۶ســال بیشــتر نداشــت ،ســاعاتی را میهمــان ما
بــود تــا از پــدرش برایمــان بگویــد.
همگی مخالف رفتن به سوریه بودیم
از همــان روزهــای آغازیــن جنــگ در ســوریه ،پــدرم
همیشــه اخبــار مربــوط بــه آن را دنبــال مــی کــرد و
حــرف از رفتــن مــی زد ولــی بعــد از شــهادت دوســت
صمیمــی اش ،ســردار قاجاریــان موضــوع جــدی تــر شــد؛
مــن بــرای اولیــن بــار بعــد از شــنیدن خبــر شــهادت

ســردار ،اشــک پــدرم را دیــدم و او در جلــوی چشــم
هایــم شکســت .پــس از ایــن اتفــاق ،بســیار غمگیــن بــود
و مــا مــی توانســتیم بــه راحتــی خواســته قلبــی او را
بفهمیــم.
اولیــن  مرتبــه ای کــه پــدر حــرف از اعــزام بــه ســوریه زد،
همگــی مخالفــت کردیــم ،آخــر   ۶۰ســالگی را پشــت ســر
گذاشــته بــود و از بیمــاری قلبــی رنــج مــی بــرد؛ از طرفــی
مــن و ســه بــرادرم مجــرد بودیــم و بــه حضــورش در خانــه
نیــاز داشــتیم .نمــی توانســتیم بــا ایــن موضــوع کنــار بیایم  
و از طرفــی رضایــت مــا برایــش مــاک بــود ،بعــد از صحبت
هــای زیــاد ،پــدر مــا را قانــع کــرد تــا جایــی کــه مــن از
ایشــان مــی پرســیدم چــه زمانــی بــه ســوریه اعــزام مــی
شــوی؟
راســتش را بخواهیــد مــن همیشــه در خلــوت خــودم
مــی گفتــم ای کاش در زمــان امــام حســین(ع) بــودم
و بــه یــاری شــان مــی شــتافتم و از اهــل بیــت(ع)
دفــاع مــی کردم.پــدرم روزی کــه مــی خواســت بــا مــا
صحبــت کنــد ،گفــت« :دفــاع هنــوز هــم ادامــه دارد،

آن زمــان امــام(ع) خودشــان بودنــد و حــاال مــا هســتیم
و بایــد از مرقــد خواهرشــان دفــاع کنیــم ،ایــن جهــاد
افــرادی مثــل مــن هســت و امــا دختــرم جهــاد تــو هــم
صبــوری و چــادر ســرت هســت؛ دقیقــا امــروز مثــل روز
عاشوراســت و هیــچ فرقــی نمــی کنــد ».پــدر رضایــت مــا
را کــه گرفــت بســیار خوشــحال بــود و بــرای اعــزام بــه
ســوریه لحظــه شــماری مــی کــرد؛ بایــد بگویــم شــجاعت
و جســارت باالیــش بــرای همــه حیــرت آور بــود ،اصــا 
ً مگــر مــی شــود کســی از دیــار ،زندگــی و خانــواده اش
بگــذرد و شــجاع نباشــد؟
هر چهار روز یک بار تماس داشتیم
پــدر چندیــن  مرتبــه بــرای اعــزام بــه ســوریه درخواســت
داده بــود تــا اینکــه بــه دلیــل تجربــه ای کــه داشــت بــا
آن موافقــت شــد.ما هــر ســال بــه مناســبت روز پاســدار
جشــنی بــرای پــدرم برگــزار مــی کردیــم ،پــدرم درســت
شــب قبــل از روز پاســدار ســال  ۹۵بــه ســوریه اعــزام شــد
و مــن از اینکــه نتوانســتیم ماننــد هــر ســال روز پاســدار را
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درد و دل های یک دختر شهید
شــنیدن بعضــی از حــرف هــا خیلــی بــرای مــن ســخت
اســت ،اوایــل وقتــی از دوســت و آشــنا مــی شــنیدم کــه
مــی گفتنــد کار پــدرت ارزشــی نــدارد ،خیلــی ناراحــت
مــی شــدم ولــی بعدهــا اگــر کســی حرفــی مــی زد بــا او
صحبــت مــی کــردم و برایــش توضیــح مــی دادم ،یــا قبــول
مــی کــرد و یــا حــرف خــودش را مــی زد .از آنجایــی کــه
پــدر همیشــه توصیــه مــی کــرد صبــوری کنــم ،مــن هــم
ازحضــرت زینــب(س) الگــو گرفتــم و همیــن باعــث شــد تا
آرام باشم.بیشــترین کنایــه ای کــه یــک فرزنــد شــهید مــی
شــنود در مــورد حقــوق و مزایایــی اســت کــه بــه آن هــا
تعلــق مــی گیــرد ،ایــن کنایــه هــا مــن را هــم اذیــت مــی
کنــد ولــی تصمیــم گرفتــه ام نســبت بــه ایــن حــرف هــا
بــی اعتنــا باشــم.
قبــل از اعــزام پــدرم بــه ســوریه بنــا بــود خانــواده همســرم
بــه خواســتگاری بیاینــد ولــی از آنجایــی کــه پــدر همســرم
نیــز آن زمــان در ســوریه حضــور داشــتند موضــوع بــه بعــد
موکــول شــد .برگشــت پــدر همســرم بــا اعــزام پــدر خــودم
بــه ســوریه همزمــان شــد بــه طوریکــه در فــرودگاه دمشــق
یکدیگــر را مالقــات کردنــد.
پــس از آن کــه پــدرم شــهید شــد ،در نبــود ایشــان
غمگیــن بــودم و اجــازه حــرف زدن دربــاره ازدواج
را بــه اطرافیانــم نمــی دادم تــا اینکــه بعــد از چهلــم
پــدرم ،خانــواده همســرم بــه خانــه مــا آمدنــد و موضــوع
خواســتگاری را مطــرح کردنــد؛ از آنجایــی کــه بــا هــم
آشــنا بودیــم و ایــن موضــوع بــه قبــل از شــهادت پــدرم
بــر مــی گشــت و از طرفــی یونــس هــم پســر خوبــی بــود
مــن هــم موافقــت کــردم.
خیلــی دوســت داشــتم خطبــه عقــدم را کنــار مــزار پــدرم
بخواننــد و بــه همیــن خاطــر موضــوع را بــا یونــس در میان
گذاشــتم و گفتــم نمــی خواهــم مجبــورت کنــم اگردوســت
داری قبــول کــن کــه یونــس نیــز بــا کمــال میــل پذیرفــت.
بــرای دختــری کــه پــدرش را از دســت داده ،خیلــی ســخت
اســت کــه در نبــود او بخواهــد ازدواج کنــد ،خــدا را شــکر
مــن روز عقــدم در کنــار مــزار پــدرم حــس خیلــی خوبــی
داشــتم.

جشــن بگیریــم ،بســیار ناراحــت بــودم .پــدر بعــد از رفتــن
بــه ســوریه هــر چهــار روز یــک بــار تمــاس مــی گرفــت و
ذوق بســیاری داشــت ،هــر چنــد فرســنگ هــا از مــا دور بود
امــا در صدایــش ،شــور و طــراوت و ســرزندگی یــک جــوان
بیســت و چنــد ســاله مــوج مــی زد .مــادرم مــی گفــت؛ از
پشــت تلفــن صدایــش را کــه مــی شــنوم بــه یــاد همــان
شــور و حالــش در ســال هــای جنــگ ایــران و عــراق مــی
افتــم.
همیشــه در صحبــت هایــش مهــم تریــن توصیــه اش بــه
مــا صبــوری بــود و در کنــار آن بــه اقامــه نمــاز اول وقــت
بســیار تاکیــد داشــت ،همچنین بســیار بــه مــن توصیه می
کــرد کــه حجــاب اســامی را حفــظ کــرده و همیشــه ارزش
چــادری کــه بــه ســر دارم را بدانــم.
لحظه اول تا ته قصه را خواندیم
روز ســوم مــاه رمضــان بــود و یــک مــاه از اعــزام پــدر بــه
ســوریه مــی گذشــت ،مــن و مــادرم از صبــح کــه بیــدار
شــدیم حــال خوبــی نداشــتیم ،بــا اینکــه روز قبــل بــا پــدر
تلفنــی صحبــت کــرده بودیــم ولــی درســت مثــل غــروب

جمعــه هــا دل مــان گرفتــه و در درون مــان آشــوبی بــه پــا
بــود امــا هیچکــدام ایــن موضــوع را بــروز نمــی دادیــم .عصر
کــه شــد دیگــر تحمــل فضــای ســنگین خانــه را نداشــتیم
و بــه خانــه مــادر بــزرگ پنــاه بردیــم تــا شــاید ایــن دل
شــوره رهایمــان کنــد ولــی رفتــن بــه آن جــا هــم در بهتــر
شــدن حالمــان تاثیــری نداشــت و بعــد از افطــار بــه خانــه
برگشــتیم.
وارد خانــه کــه شــدیم بــرادرم را دیدیــم کــه بــه شــدت
گریــه مــی کــرد و از خــود بــی خــود شــده بــود؛ همــان
لحظــه اول تــا تــه قصــه را خواندیــم ولــی بــاورش برایمــان
ســخت بــود .مــی گفتــم بگــو بابــا جانبــاز شــده ولــی نگــو
کــه شــهید شــده ،آخــر پــدرم قــول داده بــود بــرای عیــد
فطــر بــه خانــه برگــردد و کنــار مــا باشــد.
بــه ســاعت نکشــید کــه خانــه مملــو از جمعیــت شــد و من
مــات و مبهــوت گوشــه ای کــز کــرده بــودم و حتــی قطــره
ای اشــک نمــی ریختــم .در آن ایــام مــدام در بیمارســتان
بســتری بــودم و کــم کــم دچــار افســردگی شــدم چــون
نمــی تواســتم نبــود پــدر را بپذیــرم و تــا عیــد فطــر چشــم
انتظــار بــودم کــه شــاید برگــردد.

از شهادت پدرم پشیمان نیستم
مــن از رفتــن و شــهادت پــدرم پشــیمان نیســتم و ایــن
موضــوع باعــث افتخــار و آرامشــم هســت ،بــه قــول بــرادرم
کــه مــی گویــد« :شــهادت بابــا کــه ناراحتــی نــدارد ،زندگی
قشــنگی اش بــه همیــن اســت کــه ازدواج کنــی ،بچــه دار
شــوی و آن هــا را بــزرگ کنــی و بعــد شــهید شــوی»؛
پــدرم زندگــی اش را کــرد و در آخــر هــم بــه آرزویــش کــه
شــهادت بــود ،رســید.
یــک روز همســرم گفــت اگــر بخواهــم بــه ســوریه بــروم
اجــازه مــی دهــی؟ گفتــم از خانــواده مــا یــک نفــر شــهید
شــده و مــا رســالت مــان را انجــام داده ایــم و برایمــان کافی
اســت ،ولــی واقعــا اگــر روزی بخواهــد بــرود بــا اینکه بســیار
ســخت اســت مــی گویــم ان شــا اهلل بــه ســامت بــه کشــور
بازگــردی.
امــروز همــه مــا بایــد قــدردان باشــیم ،قــدر امنیــت و
آرامــش کشــورمان را بدانیــم؛ خطابــم تنهــا بــه جــوان هــا
نیســت همــه بایــد قــدر ایــن امنیــت و در کنــار خانــواده
بــودن خــود را بدانیم.مــن بــه دختــران هــم ســن و ســال
خــودم مــی گویــم همیــن کــه مــا چادرمــان را حفــظ
کنیــم خــودش بــه نوعــی جهــاد اســت و حجــاب مــا حتــی
کوبنــده تــر از خــون شــهیدان اســت.

فرهنــگ و هنــر ایــران
NEWSAGENCY

فاطمه کازرونی

حمــام شــیخبهایی کــه بــا شــم 
ع
شــگفتانگیز خــود چهــار قــرن اســت
ذهــن محققــان را بــه بــازی گرفتــه،
ایــن روزهــا مــیرود تــا بــا تغییــر
کاربــری خــود آیینــه تمــا م نمایــی از
زندگــی ایــن دانشــمند تاریــخ باشــد.

بــه راســتی میتــوان وی را دانشــمندی بــرای تمــام
طــول تاریــخ نامیــد ،عالمــی کــه جلوههــای علــوم
دینــی و طبیعــی را بــه هــم آمیختــه بــود بــه نوعــی کــه
یــک روز بــا تعییــن دقیــق قبلــه مســجد امــام ،شــمعی
در میــان جهــل عالمــان آن دوران برافروخــت و بــه
اختالفهــا پایــان داد و روزی دیگــر تنهــا بــا یــک شــمع
حمامــی را بنیــان نهــاد کــه بــا دو معمــای شــگفتانگیز
خــود چهــار قــرن ذهــن محققــان را بــه بــازی گرفــت؛
شــیخ بهایــی.
گرچــه اصفهــان بــه عنــوان مهــد هنــر معمــاری زیباتریــن
گرمابههــای تــو در تــو را در کوچــه پــس کوچههــای
خــود دارد امــا آنچــه حمــام شــیخبهایی را نــام آور ســاخته
اســت طراحــی ویــژه آن اســت بــه نوعــی کــه ســالهای
ســال اســت گــرم شــدن ایــن حمــام بــه کمــک یک شــمع
و مهــم تــر از آن روشــن بــودن دایمــی ایــن شــمع ذهــن
جهانیــان را بــه خــود مشــغول داشــته اســت.
بنــا بــه نقلــی مشــهور همانگونــه کــه برخــی بناهــای
تاریخــی اصفهــان ماننــد منارجنبــان در هنــگام کشــف راز
آنهــا آســیب دیــده اســت ،تــاش بــرای کشــف سیســتم
پیچیــده مهندســی ایــن حمــام یعنــی همــواره روشــن
بــودن شــمع حمــام شــیخ بهایــی توســط تعــدادی محقــق
خارجــی ،نیــز نتیجــهای جــز خاموشــی ایــن شــمع در
برنداشــته اســت.

MEHR
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شمعهایی بر فراز زندگی دانشمند اصفهانی/
موزه شیخبهایی ساخته می شود
روشــن بــودن دائمــی شــمعی کــه یــک منبــع آب
را گــرم مــی کــرد
ناصــر طاهــری در ارتبــاط بــا رازهــای حمــام شــیخ بهایــی
اظهــار داشــت :گــرم شــدن مخــزن حمــام شــیخ بهایــی بــا
یــک شــمع و روشــن بــودن دائمــی آن مطلبــی اســت کــه
در آن شــکی وجــود نــدارد امــا هنــوز نمیتــوان دربــاره
چگونگــی ایــن موضــوع مطلبــی قطعــی بیــان کــرد و
تمــام مــوارد بیــان شــده از حدســیات بــا توجــه بــه شــواهد
پیرامونــی بــه دســت آمــده اســت.
معــاون میــراث فرهنگــی و گردشــگری اصفهــان افــزود:
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه یــک سیســتم ســفالینه
لولــه کشــی زیرزمینــی در حــد فاصــل آبریــزگاه مســجد
جامــع و ایــن حمــام وجــود داشــته کــه بــا روش مکــش
طبیعــی ،گازهایــی ماننــد متــان و اکســیدهای گوگــردی را
بــه خزینــه حمــام هدایــت میکــرده و طبــق محاســبات
دقیقــی کــه شــیخ بهایــی انجــام داده بــود و بــا طراحــی
خــاص خزینــه ،ایــن فاضــاب تبدیــل بــه گاز متــان شــده
و بــه عنــوان منبــع گرمــا در مشــعل خزینــه میســوخته
اســت.
کشــف تنپوشــههای ســفالی در جریــان مرمــت
حمــام شــیخ بهایــی
وی تاکیــد کــرد :دلیــل معتبــر دانســتن ایــن فرضیــه
نســبت بــه فرضیههــای دیگــر ایــن اســت کــه در جریــان

مرمــت خانــه شــیخ بهایــی در مجــاورت ایــن بنــا در کــف
زمیــن تنپوشــههای ســفالی و چاههــای مرتبطــی پیــدا
شــده اســت ضمــن اینکــه بــا مطالعــات باستانشناســی در
ایــن منطقــه مشــخص شــد کــه فاضــاب شــهر اصفهــان
توســط لولههــای جمــع آوری فاضــاب وارد خزینــه حمــام
میشــده اســت.
طاهــری در ارتبــاط بــا ســخن برخــی افــراد دربــاره اینکــه
ایــن حمــام ارتباطــی بــا شــیخ بهایــی نــدارد ،بیــان داشــت:
در مرتبــط بــودن ایــن حمــام بــا شــیخ بهایــی هیــچ شــکی
از نظــر تاریخــی وجــود نــدارد ضمــن اینکــه حمــام در
محلـهای قــرار دارد کــه دیگــر آثــار مرتبــط بــا شــیخ بهایی
همچــون عصارخانــه شــیخ بهایــی (جمالــه) ،خانــه شــیخ
بهایــی و مــوارد دیگــر مرتبــط بــا زندگــی ایــن فــرد نیــز در
همیــن محلــه قــرار داد.
کشــف راز گــرم شــدن مخــزن حمــام شــیخ
بهایــی بــا یــک شــمع
امــا معمــای دیگــر ایــن حمــام ایــن اســت کــه چگونــه یک
شــمع میتوانــد یــک مخــزن آب را گــرم کنــد؟
در ســالهای اخیــر یــک مختــرع مشــهدی پــس از ۳۰۰
ســال بــا شــبیه ســازی حمــام شــیخ بهایــی ،فرضیاتــی
درایــن ارتبــاط مطــرح ســاخت ،طــراح شــبیه ســازی
حمــام شــیخ بهایــی مدعــی شــد کــه منبــع آب گرمابــه
شــیخبهایی از طــا بــوده و بــا توجــه بــه ایــن کــه طــا 
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رســاناترین فلــز انتقــال گرمــا اســت ،بــا حــرارت کــم انرژی
زیــادی تولیــد و آب منبــع گــرم میشــده اســت.
سرنوشــت حمــام شــیخ بهایــی؛ از کاربــری گرمابه
تــا مــوزه
حمــام شــیخبهایی تــا  ۴۰ســال پیــش همچنــان مــورد
اســتفاه مــردم محــل بــوده اســت و بــر ایــن مبنــا در طــول
چهــار قــرن پــس از بنیــان گــذاری ،ســاخت و ســازهای
زیــادی در آن انجــام و معمــاری زیبــای ایــن حمــام تاریخی
را زیــر ســوال بــرده بــود  ،بــر ایــن اســاس دو مرحلــه مرمت
بــرای آن در نظــر گرفتــه شــد کــه مرحلــه نخســت تنهــا
بــرای برداشــتن الحاقــات اضافــی و رفــع مشــکالت ناشــی
از بــی برنامگــی در حفاظــت از ایــن حمــام تاریخــی بــوده
اســت.
بــا توجــه بــه شــخصیت خــاص شــیخ بهایــی کــه در علــوم
مختلــف طبیعــی مهــارت داشــته اســت و بــه نوعــی نابغــه
دوران خــود محســوب میشــود انتظــار مــیرود شــیخ
بهایــی از محــاق گمنامــی خــارج شــود و شــاید تبدیــل
حمــام شــیخ بهایــی بــه یــک مــوزه دربــاره ایــن دانشــمند
نامــی برتریــن تصمیــم میــراث فرهنگــی در ارتبــاط بــا
کاربــری ایــن حمــام باشــد.
حتــی مقبــره ایــن دانشــمند نامــی تــا ســالهای ســال
اســمی از شــیخبهایی در برنداشــت بــه نوعــی کــه اغلــب
زائــران حــرم رضــوی از نــام و نشــان ســنگ قبــر مرمریــن
بــدون نــام وی در میانــه حــرم امــام رضــا از یکدیگــر  پــرس
و جــو مــی کردنــد کــه خوشــبختانه در دو ســال گذشــته
نــام ایــن دانشــمند در کنــار مقبــره وی قــرار گرفتــه اســت.
حمــام شــیخ بهایــی ،آیینــه تمــام نمــای زندگــی
دانشــمند ایرانــی
مدیــر میــراث فرهنگــی اصفهــان در ارتبــاط بــا بازســازی
حمــام شــیخ بهایــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مهــر،
اظهــار داشــت :در ارتبــاط بــا مرمــت آثــار تاریخــی اصفهان
عزمــی جــدی در پیــش گرفتهایــم و در چهــار ماهــه
نخســت امســال  ۴۳۰طــرح بــه صــورت ضربتــی تصویــب
شــده و در حــال اجــرا اســت کــه اجــرای مرحلــه دوم
مرمــت حمــام شــیخ بهایــی از ایــن جملــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه دو نظــر در ارتبــاط بــا بازســازی
حمــام شــیخبهایی وجــود داشــته اســت ،افــزود :برخــی از
کارشناســان معتقــد بــه بازســازی حمــام بــا همــان کاربری
قبلــی هســتند امــا بقیــه معتقدنــد کــه شــانیت ایــن حمام
بــه نــام دانشــمندی همچــون شــیخ بهایــی اســت و بــر این
اســاس بــا توجــه بــه مباحــث فرهنگــی مطــرح در ارتبــاط
بــا ایــن دانشــمند نامــی ،الزم اســت حمــام بــه شــکل
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مــوزهای در ارتبــاط بــا شــیخ بهایــی احیــاء شــود.
فریــدون اللهیــاری ابــراز داشــت :بدیــن ترتیــب در شــورای
فنــی اســتان و ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور چندیــن
جلســه در ایــن ارتبــاط برگــزار شــد و پــس از بحــث و
گفتوگوهــای بســیار میــان طرفیــن ،طــرح تبدیــل حمــام
بــه مــوزه مــورد توافــق قــرار گرفتــه و تصویــب شــد.
مرحلــه دوم مرمــت حمام شــیخبهایی در ســال ۹۷
آغــاز میشــود
وی ابــراز داشــت :هــم اکنــون تاییدیــه احیــای ایــن حمــام
بــه شــکل مــوزه یــا مرکــز فرهنگــی را در اختیــار داریــم و

امیدواریــم مرحلــه دوم مرمــت را در ســال  ۹۷آغــاز کنیــم.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اصفهــان اضافــه کــرد :مرمــت
ایــن حمــام را در برنامهریزیهــای امســال قــرار دادهایــم
و امیدواریــم بودجــه خــوب و مناســبی در راســتای تکمیــل
مرمــت و احیــای حمــام شــیخ بهایــی در ســال جــاری اخذ
کنیــم.
نکتــه مهــم اینکــه آب دیگهــای حمــام شــیخ بهایــی تــا
اواســط دوره پهلــوی بــا شــعله شــمع بــه جــوش میآمــده
اســت امــا اکنــون ایــن سیســتم کارآیــی نــدارد کــه دالیــل
مختلفــی از جملــه تخریــب سیســتم انر ِژیرســانی در
بخــش هــای مختلــف در ایــن ارتبــاط مطــرح بــوده اســت.
امــا یکــی از مشــهورترین دالیــل بیــان شــده بــرای
خاموشــی شــعله شــمع ایــن حمــام ایــن اســت کــه
تعــدادی از محققــان خارجــی در زمــان صفویــه و قاجــار
بــرای پــی بــردن بــه راز شــمع ،بخشــی از ســازه را اصلــی
تخریــب و پــس از آن ،شــمع ایــن حمــام خامــوش شــده
اســت.
امــکان احیــای ایــن سیســتم گرمایشــی بــه نظــر امــری
غیرممکــن مــی رســد و رازی اســت کــه پــس پــرده زمــان
پنهــان اســت امــا نمادســازی از ایــن سیســتم امــکان پذیــر
اســت.
آســیب زیاد بــه حمــام شــیخ بهایــی در طــول ۴۰۰
ســال فعالیت
اهللیــاری در ارتبــاط بــا امــکان بازســازی بخشهــای قدیمی
حمــام ماننــد بخشهایــی کــه بــا سیســتم لولهکشــی
خــاص و توســط شــمع ،گرمــای الزم بــرای حمــام را فراهــم
میســاخته اســت نیــز ابــراز داشــت :ایــن حمــام در گــذر

زمــان آســیب بســیاری دیــده اســت چراکــه بــا  ۴۰۰ســال
فعالیــت مــداوم تــا  ۳۰ســال پیــش نیــز مــورد اســتفاده
عمــوم مــردم بــوده و بــر ایــن اســاس در طــول دوران 
مختلــف بخشهــای زایــد و زیــادی بــه آن الحــاق شــده
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــر ایــن اســاس در مرحلــه نخســت
بازســازی تمامــی ایــن الحاقــات زایــد بــا زحمــت
بســیاری از میــان برداشــته شــد ،گفــت :بخشهایــی از
لولهکشــیهای ســفالی معــروف در سیســتم خــاص
گرمایشــی حمــام شــیخبهایی در مرحلــه اول مرمــت ایــن
حمــام کشــف شــد.

امــکان کشــف سیســتم گرمایشــی حمــام شــیخ
بهایــی در مرحلــه دوم مرمــت
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
اســتان اصفهــان بیــان داشــت :اســتفاده از ایــن سیســتم
گرمایشــی حداقــل در  ۱۰۰ســال پیــش از میــان رفتــه و
حمــام کامــا تغییــر شــکل یافتــه اســت امــا امیدواریــم در
مرحلــه دوم مرمــت بــه بخــش اصلــی و سیســتم طراحــی
شــده توســط شــیخبهایی بــرای ایــن حمــام دســت پیــدا
کنیــم.
شــیخ بهایــی دانشــمندی اســت کــه در علــوم فلســفه،
منطــق ،هیئــت و ریاضیــات تبحــر داشــت و مجموعــه
تألیفاتــی کــه از او بــر جــای مانــده در حــدود  ۸۸کتــاب و
رســاله اســت ،البتــه وی در میــان عمــوم مــردم بــه مهــارت
در ریاضــی و معمــاری و مهندســی معــروف اســت.
وی در ســال  ۱۰۳۱ه.ق در اصفهــان درگذشــت و بنــا بــر
وصیــت خــودش جــوار مرقــد مطهــر حضــرت علــی بــن
موســی الرضــا علیــه الســام جنــب مــوزه آســتان قــدس
دفــن شــده اســت ،معمــاری مســجد امــام اصفهــان و
مهندســی حصــار نجــف را بــه شــیخ بهایــی نســبت مــی
دهنــد ،همچنیــن تعیین قبله مســجد امــام خمینــی (ره) و
پایــان دادن بــه جدالــی کــه مدتهــا در بــاره تعییــن قبلــه
ایــن مــکان وجــود داشــت و همچنیــن ســاخت ســاعت
آفتابــی در حــرم امــام رضــا (ع) را بــه وی نســبت داده انــد.
حمــام شــیخ بهایــی کــه تاریــخ ســاخت آن را ســال ۱۰۶۵
عنــوان میکننــد از مشــهورترین ســاختههای ایــن
دانشــمند اســت کــه در شــعاع  ۱۰۰متــری جنــوب گنبــد
نظــام الملــک (جنــوب مســجد جامــع عتیــق) در محلـهای
مشــهور بــه «دردشــت» قــرار دارد.
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طلبهای با گیوههای ورکشیده /فعال در تولید کفش با لباس روحانیت

روح اهلل
یارمحمدی

کشــور میشــود.
یکـی از مشـکالت جامعـه بیـکاری فراگیر
اسـت (در اینجـا حـاج آقـا غفـارزاده
صحبتهایـم را قطـع میکنـد)...
بیــکاری بــرای کســانی اســت کــه دنبــال
بیــکاری هســتند .آدم اگــر روحیــه کار
کــردن و کارگــری داشــته باشــد همیشــه
کار هســت .مــرد بایــد با مشــکالت دســت
و پنجــه نــرم کنــد و راحــت طلب نباشــد.
آدم اگــر هــدف داشــته باشــد بیــکار
نمیمانــد.

حجــت االســام غفــارزاده
یکــی از فعــاالن تولیــد و
اشــتغال در قــم اســت کــه
بــا لبــاس روحانیــت وارد
ایــن عرصــه شــده و در
کنــار فعالیــت صنعتــی،
در ســطوح عالــی حــوزه
تحصیــل میکنــد.

کارگــری بــا لبــاس طلبگــی مــزه دیگــری
دارد .ایــن طعــم شــیرین را میتــوان
در چهــره مصمــم و بــی غــل و غــش
پیرمــردی کــه بــا لبــاس پیامبــر(ص)،
یــک لحظــه از مــدار کارگــری و تولیــد
خــارج نشــده و عرق جبیــن خــود را دوات
قلــم وظیفــه ســنگین هدایتگــری خــود
کــرده اســت ،بــه وضــوح درک کــرد.
حجــت االســام حســین غفــارزاده همــان
طلبــهای اســت کــه بــا وجــود دســت
یابــی بــه مــدارج علمــی مناســب در حوزه
علمیــه قــم ،بیــش از  ۴۰ســال در رأس
تولیــد کفــش ماشــینی بــا قــوت و اراده
تحســین بــر انگیــزی فعالیــت میکنــد.
گفتوگــوی بــا ایــن روحانــی فعــال در
عرصــه تولیــد و اشــتغال بدین شــرح اســت؛
قبــول داریــد فاصلــه بیــن آدم
ســاختن و کفــش درســت کــردن
خیلــی زیــاد اســت؟
چــه اشــکالی دارد کســی کــه تربیــت
کــردن را دوســت دارد کفــش هــم بســازد.
معمــار خــوب ،دنیــا و آخرتــش را باهــم و
درســت میســازد .همچنیــن معمــاری را
هــم خــدا دوســت دارد و هــم مــردم.

مــیروم و دوســت دارم میــان مــردم
باشــم .تــا اآلن کــه در خدمــت شــما
هســتم بــه لطــف خــدا در هرجایــی کــه
رفتــم مســجد ســاخته و اگــر خــدا قبــول
کنــد حداقــل  ۱۲مســجد و حســینیه را
بــه ســرانجام رســاندهام.
تولیــدی شــما چــه زمانــی شــکل
گرفــت؟
گــروه تولیــدی مــا بیــش از  ۴۰ســال
اســت در زمینــه تولیــد چکمــه دو رنــگ،
گیــوه و انــواع دیگــر کفــش فعــال اســت
و روزانــه حداقــل  ۴هــزار جفــت کفــش
تولیــد میکنیــم.
پس خیلی قدیمی هستید؟
بلــه شــاید ســومین کارخانــه تولیــدی
کفــش ماشــینی در قــم باشــیم.
در کارگاهتــان فقــط مدیریــت
میکنیــد یــا واقعــ ًا خودتــان هــم
آســتین بــاال میزنیــد و وارد گــود
میشــو ید ؟
مــن تمــام زیــر و بــم تولیــد کفــش را
میدانــم .اگــر بــه ادبیــات طلبگــی
حســاب کنیــد بنــده در تولیــد کفــش
بــه درجــه اجتهــاد رســیدهام .بــاور کنیــد
آنقــدر کــه بــرای تولیــد وقــت گذاشــتهام
بــه درس و بحــث میرســیدم اآلن یــک
مجتهــد جامــع الشــرایط بــودم.

معمــوالً بیشــتر روحانیون کارشــان
درس خوانــدن اســت؟
بلــه! امــا فرامــوش نکنیــم کــه همــه
انبیــاء و اولیــاء الهــی در کنــار هدایتگــری،
کارگــری هــم میکردنــد .اصــ ً
ا
اگــر موعظهشــان اثــر میکــرد و
حرفهایشــان بــه دل عــدهای پابرهنــه
مینشســت بــه دلیــل بندگــی خــدا،
عــرق جبیــن و همــت بازویشــان بــود.
هرچنــد بــاور دارم درس خوانــدن و مــا 
شــدن و هدایــت درســت مــردم ،یــک نوع هیچ وقت به فکر دنبال پست و ریاست
عملگــی بــرای خداســت.
بودهاید؟
اینهایــی را کــه میگویــی دنبــال مــن
شــما بــه موعظــه و منبــر هــم بودهانــد .مــن زمانــی مشــاور اســتاندار
میر ســید ؟
ســابق بــودم .بــر کرســی قضــاوت
گرفتــارم
ها
ه
مشــغل
گــذارم
بلــه! نمی
هــم نشســتهام .بمانــد کــه خیلــی از
انتقــال
بــرای
فرصتــی
هــر
کنــد .از
پیشــنهادات را هــم نپذیرفتــهام.
کرامــات و روایــات ائمــه اطهــار(ع)
اســتفاده میکنــم .حتــی تبلیــغ هــم تــا حــاال حقــوق بگیــر دولــت

بو د ها یــد ؟
بنـده ریالی بابت ایـن نوع کارهـا نگرفتهام.
چـون کسـی کـه حقـوق میدهـد دیگـر
نمیتوانـد حقـوق بگیـر باشـد .خیالتـان
راحت تا حـاال از هیچ جا حقـوق نگرفتهام.
بــه نظــر شــما چــرا مــردم مــا
از کاالی ایرانــی کمتــر اســتقبال
میکننــد ؟
بــه نظــرم بیشــتر بــه دلیــل جــو روانــی
اســت کــه علیــه کاالی ایرانــی وجــود دارد
وگرنــه در اغلــب مــوارد جنــس ایرانــی
کمتــر از مشــابه خارجــی نیســت .البتــه
ایــن اعتقــاد را دارم کــه جنــس خــوب
زمیــن نمیمانــد و باالخــره مشــتری
خــودش را پیــدا میکنــد.
شــما گرفتــار یکــه تــازی کاالهــای
خارجــی در صنــف خــود نیســتید؟
البتــه چینیهــا در همــه عرصههــا
بســتر تولیــد کشــور را مختــل کردهانــد.
امــا چــون در صنعــت کفــش ماشــینی
تولیــد کننــدگان خــوب و ماهــری داریــم
میتوانیــم بــا رقبــای خارجــی رقابــت
کنیــم و مــردم هــم بــه مــا اعتمــاد دارنــد.
کمــی هــم از مشــکالت تولیــد
بگوییــد؟
مشــکل بــزرگ تولیــد کشــور نبــود
تســهیالت ارزان قیمــت اســت .واقعــاً
ســودهایی کــه بابــت وام میگیرنــد
غیرمنصفانــه اســت و کمــر تولیــد را
میشــکند .
در شــرایط فعلــی اقتصــاد تولیــد بــدون
وام معنــا نــدارد .مــا هــم بــرای اینکــه
خــط تولیــد را حفــظ کنیــم مجبــور بــه
گرفتــن وام  ۲۷درصــد شــدیم واقع ـاً اگــر
در مــورد تعامــل و همــکاری بانکهــا بــا
تولیــد کننــدگان اتفــاق خوبــی نیفتــد،
مشــکالت زیــادی دامنگیــر اقتصــاد

شـما مگـر روحانـی نیسـتید ،چـرا
نعلیـن نپوشـیدید؟
بنــده نعلیــن را هــم دوســت دارم .امــا قبل
از اینکــه طلبــه باشــم ،کارگــر هســتم و
دائــم جاهــای مختلــف مــیروم و حتــی
کارهــای ســاختمانی میکنــم نمیتوانــم
بــدون کفــش راحــت فعالیــت کنــم .بــه
قــول قمیهــا «گیوههایــم همیشــه
ورکشــیده اســت».
مگــر کارهــای ســاختمانی هــم
میکنیــد ؟
بلـه در عرصـه سـاختمانهای مسـکونی و
سـازمانی و انبوهسـازی هم فعال بـوده و عضو
انجمـن انبوهسـازان هسـتم.
یــک کفــش خــوب چــه کفشــی
اســت؟
کفشــی کــه از مــواد اولیــه خالــص باشــد
و بــرای ســاختش از روغــن دی .اُ .پــی و
پــودر مناســب اســتفاده شــود عمــر و
دوام زیــادی دارد و بــا ارگانیــک بــدن هــم
بهتریــن ســازگاری را دارد.
آینـده صنعـت کفـش ماشـینی را
چطـور میبینیـد؟
بــه لطــف خــدا آینــده خیلــی خــوب
اســت .چــون زیرســاختهای تولیــد
در قــم کامــ ً
ا آمــاده و امیــدوار کننــده
اســت .شــخصاً بــه یــک موضــوع اعتقــاد
دارم و میگویــم همــه ایــران یــک طــرف،
قــم یــک طــرف؛ قــم شــهری اســت کــه
از همــه لحــاظ ،مــادی و معنــوی رشــد
خواهــد کــرد و آینــده این شــهر درخشــان
اســت .در صنعــت کفــش ماشــین هــم که
سالهاســت حــرف اول را میزنــد.
حرف آخر؟
بــه مســئوالن میگویــم بــه خــدا تــوکل
کــرده و بــه جوانــان ایرانــی اعتمــاد کننــد
و کار را بــه آنهــا بســپارند .گــره کــور
اقتصــادی مــا بــا اجــرای اقتصــاد مقاومتی
و بــه دســتان جوانــان بــاز میشــود.
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نمایش ارادت به اهل بیت /عشق حسین (ع) دستمزد کارمان است
مــردم خراســان در کمــک رســانی بــه
فاطمه زیراچی
عتبــات عالیــات همــواره رتبــه هــای
رقیه رحمتی راد
اول کشــوری را دارنــد و ایــن بــار
دلدادگانــی بــا بســته بنــدی ســنگ هــا
بــرای حرمیــن اهــل بیــت(ع) تــاش دارنــد تــا در ایــن امــر
ســهیم باشــند.

نامــش زیباســت ...هــر بــار کــه بــر زبــان جــاری میشــود،
اشـکها بیاختیــار حلقــه میزننــد .واژهای پنــج حرفــی امــا
دارای دنیایــی از مفهــوم و معرفــت ...واژه ای سراســر از عشــق
و ایثــار«  ...کربــا» واژهای کــه کــودک و بــزرگ را بــه خــود
میکشــاند .ایــن ســرزمین عشــق جاذبـهای اســت کــه هیــچ
دلــی را پــای گریــز از آن نیســت و هــر کــس بــه طریقــی
بــرای وصــال حرمــش تــاش میکنــد.
یکــی نوکــری عاشــقانش را میکنــد ...یکــی بــرای رســیدن
بــه بینالحرمیــن نــذری میدهــد و دیگــری هــم آنچــه در
تــوان دارد در طبــق اخــاص میگــذارد .بــه راســتی کــه
ایــن عشــق ،افســانه نیســت بلکــه حقیقتــی زیباتــر از تمامی
واقعیــت هــای روی زمیــن است«:عاشــقان دشــت کربــا 
بــرای دلدادگــی خــواب ندارنــد».
و امــا عاشــقانههای خراســان جنوبــی جایــی رنــگ میگیــرد
کــه عــدهای بــا کمکهــای بــدون چشمداشــت ،تــاش
میکننــد تــا صحــن حــرم بیبــی دو عالــم فاطمه زهــرا(س)
تکمیــل شــود .افــرادی کــه شــاید دردهــای شــبانه بــرای
دســتهای پینهبستهشــان توانــی باقــی نگذاشــته امــا
بــاز هــم در بســتهبندی ســنگ لحظ ـهای غافــل نمیشــوند
بــه ایــن امیــد کــه ،ســنگهای ارســالی بــه کربــا ،عقــده
دلشــان را بــاز کنــد.
از اهدافشــان کــه بپرســی تنهــا از عشــق بــه ائمــه ســخن
میگوینــد .ایــن نوکــران حســین(ع) تنهــا بــرای دل کار
میکننــد تــا ســنگ ،حصــار ســنگی شــهوتهای نفســانی
را از بیــن ببــرد .آری ،ایــن افــراد نوکــری میکننــد تــا
آقایــی ببیننــد .خدمــت میکننــد تــا رأفــت ببینــد .عشــق
میورزنــد تــا عاشــق بماننــد.
طعم شیرین عاشقی برای شهید کربال
عبــاس قاســمی از دلتنگــی هایــش بــرای امــام حســین(ع)
میگویــد و میافزایــد :هــر قطعــه ســنگ کــه بــرای ارســال
بــه کرب ـا بســتهبندی میکنــم ،دلــم هوایــی تــر میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه از پنــج ســال گذشــته کار بســتهبندی
ســنگ و ارســال بــه عتبــات عالیــات را انجــام مــی دهــم،
میافزایــد :ایــن کار برایــم خســتگی نــدارد چــرا کــه بــا
عشــق عجیــن شــده اســت.
قاســمی بــا بیــان اینکــه کاش میتوانســتم در کربــا هــم
نوکــری آقایــم کنــم ،میافزایــد :ایــن ســنگها بــه نجــف
اشــرف ،صحــن حضــرت فاطمــه زهــرا(س) کربــای معلی و
صحــن عقیلــه بنیهاشــم ارســال میشــود.
وی بـا بیـان اینکـه انگیـزه بنـده از بسـتهبندی سـنگ بـرای
عتبـات عالیـات تنها عشـق بـه ائمـه اطهـار اسـت ،میافزاید:
بـرای خدمـت بـه ائمـه اطهار سـر از پـا نمیشناسـم.
قاســمی بــا بیــان اینکــه تاکنــون معجزههــای زیــادی در
زندگــی دیــدهام ،میگویــد :هــر کاری بــرای ائمــه اطهــار
انجــام شــود ،بیپاســخ نمیمانــد.
سنگهایی که گرهگشایی میکنند
حمــزه کاظمــی یکــی دیگــر از افــرادی کــه در بســته بنــدی
ســنگ بــرای عتبــات عالیــات مشــارکت دارد میافزایــد:

بســتهبندی ســنگ بــرای عتبــات عالیــات را از پنــج ســال
گذشــته شــروع کــردهام.
وی پاســخ ایــن ســؤال مبنــی بــر اینکــه «اهدافتــان از ایــن
کار چیســت؟ » را بــا قطعــه شــعری پاســخ میدهــد« :کاش
بودیــم آن زمــان کاری کنیــم /از تــو و طفــان تــو یــاری
کنیــم /کاش مــا هــم کربالیــی مــی شــدیم /در رکاب تــو
فدایــی مــی شــدیم».
کاظمــی میافزایــد :کاش میتوانســتم بیــش تــر ایــن بــرای
ســرورم نوکــری کنــم ،امــا بــاز هــم خوشــحالم کــه ســعادت
بســتهبندی ســنگها را داشــتهام.
وی بــا بیــان اینکــه تنهــا عشــق بــه ائمــه اطهــار باعــث شــد
کــه دل در گــرو ایــن راه داشــته باشــم ،میگویــد :در ایــن راه
تاکنــون شــاهد گرهگشــایی بســیاری در زندگ ـیام بــودهام.
کاظمــی ادامــه میدهــد :معجــزه ممکــن اســت مشــهود
نباشــد امــا همیــن کــه در زندگــی انســان موفقیتهایــی
رخ دهــد و از بســیاری از گرفتاریهــا نجــات یابــد ،معجــزه
صــورت گرفتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون چندیــن بــار بــه عتبــات عالیات
رفت ـهام ،میگویــد :همچنیــن چندیــن بــار بــرای بازســازی

عتبــات مقدســه و خدمــت بــه اهلبیــت بــه کربــا عــازم
شــدهام.
خدمتمان عشق است و دیگر هیچ
حســین کاظمــی و یکــی دیگــر از خدمتگــزاران ائمــه
اطهــار بــوده کــه میگویــد :قریــب بــه ســه ســال  اســت کــه
ســعادت نوکــری ائمــه اطهــار نصیبــم شــده اســت.
وی رضــای خــدا و خدمــت بــه ائمــه را از جملــه اهــداف خود
بــرای ایــن امــر عنــوان میکنــد و میگویــد  :قطعــه هــر کار
خیــری ذخیــرهای بــرای آخــرت میشــود.
کاظمـی گفـت :عمومـاً هـر کاری کـه انسـان انجـام میدهد
بـرای رضـای خـدا و ذخیـره آخرت اسـت چـرا که هـر کاری
کـه انجـام شـود بـرای انسـان ذخیره میشـود.
اســماعیل برزگــر میگویــد :بــرای بــار اول کــه بــه
بســتهبندی ســنگ رفتــم ،متوجــه شــدم ایــن کار
هزینههــای زیــادی در بــر دارد.
وی میافزایــد :تــاش کردیــم گروهــی چندنفــره تشــکیل
دهیــم و ایــن کار را رایــگان و بــدون چشمداشــت انجــام
دهیــم کــه در بــازه زمانــی خیلــی کوتاهــی گروهمــان
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تشــکیل شــد.
برزگــر تنهــا عشــق بــه اهلبیــت را هــدف ایــن خدمــت
بــزرگ عنــوان میکنــد و میگویــد :عشــق بــه امــام
حســین(ع) از کودکــی در رگهایــم جــاری اســت.
تا زندهام نوکری میکنم
حبیــب مهــرور هــم حمــل کننــده ســنگهای
بستهبندیشــده بــه عــراق اســت کــه میگویــد :از ســال
 ۹۲بــرای عتبــات عالیــات بــه طــور رایــگان و یــا بــا تخفیــف
ســنگ حمــل کــردهام.
کــه وی بــا بیــان اینکــه از ایــن کار خیــر و برکــت زیــادی
عایــد زندگــیام شــده اســت ،میافزایــد :تاکنــون موفــق
شــدهام چندیــن بــار بــه ایــن مــکان مقدســه ســنگ ببــرم.
مهــرور بــا بیــان اینکــه عــاوه بــر حمــل ســنگ ،بــا کامیونم
در بینالحرمیــن زائــران را جــا بــه جــا میکنــم ،میگویــد:
تــا زمانــی کــه زنــدهام در نوکــری آقــا امــام حســین(ع)
کوتاهــی نمیکنــم.
ارسال  ۲۰هزار مترمربع سنگ به عتبات عالیات
معــاون فنــی مهندســی و پشــتیبانی ســتاد بازســازی عتبات
عالیــات خراســان جنوبــی بیــان کــرد :از ابتــدای ســال
گذشــته تاکنــون ۲۰ ،هــزار مترمربــع ســنگ بــه عتبــات
ارســال شــده اســت.
محمدرضــا الهــی ادامــه داد :ایــن ســنگها از نــوع گرانیــت،
گل پنبـهای ،گرانیــت ســبز یشــمی و گرانیــت ســبز کاهــوی
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن ســنگها از معــادن نهبنــدان،
درح ،درمیــان اســتخراج میشــود ،افــزود :همچنیــن بعــد از
فــرآوری و بســتهبندی در کارخانههــای شــهرک صنعتــی
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بیرجنــد و سربیشــه بــه عتبــات عالیــات ارســال میشــود.
بنــا بــه گفتــه الهــی ،ایــن ســنگها بــه کربــا ،نجــف اشــرف
صحــن بیبــی فاطمــه زهــرا (س) ،کاظمیــن ،ســامرا و ســید
محمــد ارســال میشــود.
معــاون فنــی مهندســی و پشــتیبانی ســتاد بازســازی
عتبــات عالیــات خراســان جنوبــی بــا اشــاره بــه ثبــت
معــدن ســنگ نهبنــدان بــه نــام عتبــات بیــان کــرد:
معــدن عتبــات ابتــدا یــک محــدوده بیــن دو معــدن  بــوده
کــه در ســال  ۱۳۹۰بنــام ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات
ثبــت شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در گام اولیــه پروانــه بهرهبــرداری ایــن
معــدن شــش ســاله بــوده اســت ،افــزود :پروانــه بهرهبــرداری
ایــن معــدن بعــد از ســیر مراحــل ،بــرای  ۱۵ســال دیگــر
تمدیــد شــد.
الهــی از فعالیــت  ۲۵نفــر نیــرو در معــدن ســنگ بــه عتبــات
عالیــات خبــر داد و گفــت :بــه طــور کلــی در پروســه
ارســال ســنگ بــه عتبــات عالیــات  ۱۵۰نفــر بــه صــورت
غیرمســتقیم فعالیــت میکننــد.
کمــک  ۴.۵میلیــارد تومانــی مــردم خراســان
جنوبــی بــه عتبــات عالیــات
رئیــس ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات خراســان جنوبــی
نیــز پیــش از ایــن در گفتگــو بــا خبرنــگاران اعــام کــرده
بــود :تعهــد اســتان بــرای بازســازی عتبــات عالیــات  ســاالنه
 ۳میلیــارد تومــان اســت.
موســی جوینــده عنــوان کــرد :مــردم خراســان جنوبــی
ســال گذشــته  بیــش از  ۴میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون تومــان  
بــه عتبــات عالیــات کمــک کــرده انــد کــه ایــن نشــان از
ارادت و محبــت مــردم ایــن اســتان بــه اهــل بیــت عصمــت
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و طهــارت (ع) دارد.
رئیــس ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات اســتان بــا بیــان
اینکــه وضعیــت اقتصــادی مــردم ایــن اســتان خوب نیســت،
گفــت :وضعیــت عمومــی اســتان نیــز بــه واســطه ۲۰ســال
خشکســالی وضعیــت مناســبی نیســت و جمعیــت اســتان
۷۳۰هــزار نفــر اســت امــا مــردم مؤمــن خراســان جنوبــی در
بحــث بازســازی عتبــات عالیــات در ســطح کشــور پیشــتاز
هســتند.
وی اضافــه کــرد :ســنگ هــای معادن اســتان بــرای اســتفاده
در بازســازی عتبــات عالیــات ،فــرآوری و بســته بنــدی مــی
شــوند و بخــش حمــل و نقــل اســتان بــرای انتقــال آنهــا بــه
عــراق فعــال اســت.
وی عنــوان کــرد :صنایعــی از قبیــل معمــاری و نجــاری هــم
بــه کمــک آمــده انــد و از ظرفیــت نیــروی کار و متخصصیــن
امــر نیــز بــه خوبــی اســتفاده مــی شــود.
جوینــده گفــت :در ســاخت بنــای صحــن حضــرت فاطمــه
زهــرا (س) مــردم خراســان جنوبــی نقــش پررنگــی داشــتند
و بــرای ایــن طــرح حــدود  ۲۰میلیــارد تومان ســنگ ارســال
کردیــم.
وی بــا اشــاره بــه طــرح فــروش خشــت هــای ط ـا افــزود:
هــم اکنــون خانــواده هــای شــهدا در ایــن طــرح پیشــتاز
هســتند و مــردم  هــم مــی تواننــد بــا خریــداری هــر خشــت
طـا بــه قیمــت  ۳میلیــون تومــان در ترفیــع ســازی گنبــد
حــرم امــام حســین (ع) همــکاری کننــد.
مــردم ایــن دیــار اگرچــه بــه واســطه محرومیــت هــا هیــچ
ندارنــد امــا دلــی آغشــته از عشــق دارنــد کــه بــرای خدمــت
بــه ائمــه همیشــه بــی تابــی مــی کنــد .مــردم ایــن خطــه
کویــری عطــر دلدادگــی هــا را همــواره بــه مشــام مــی
رســانند تــا مذاقشــان بــه بــی وفایــی خــوش نیایــد.

اعتبـارات قطـره چکانی برای مرمـت بقعـه میراثی امیربنـده کالچای رونـد اجرای
ایـن پـروژه را بـا کنـدی همـراه کـرده و ایـن بقعـه امـروز چشـم بـه راه همـکاری
اوقـاف ،میـراث فرهنگی و مسـئوالن شهرسـتان اسـت.
بافتـی که بـا گذشـت قرنها هنـوز نیز بهعنـوان یـادگار اعصـار تاریخـی دزفول به
حیـات خـود ادامـه میدهـد امـا در چند سـال اخیـر شـاهد از بیـن رفتـن و تخریب
بخشهـای مهمـی از بناهـای بـاارزش در ایـن مجموعـه تاریخـی بودهایم.
خورشـید کـه از قلـه بلندتریـن کوههـا طلـوع میکنـد ،هنگامـه سـفر اسـت ،سـفر
بـه سـرزمین چهارفصـل کهگیلویـه و بویراحمـد کـه طبیعـت بر هـر گوشـه از آن
نقشـی دیگرگونه نگاشـته اسـت با آمیـزهای از رنگهـای دلبرانه کـه در دل کوهها
و جنگلهـا حکشـده ،در چشـمهها جوشـیده ،در رودها خروشـیده و در آبشـارها
سـرازیر شـده است.
نگاهـی به بافـت تاریخی شـیراز به عنـوان اصیـل ترین بافـت خاورمیانه نشـان می
دهـد که بـرای جهانی شـدن آن باید مدیریت یکپارچـه در این منطقـه رقم بخورد.
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اعتبــارات قطــره چکانــی بــرای مرمــت
بقعــه میراثــی امیربنــده کالچــای رونــد
اجــرای ایــن پــروژه را بــا کنــدی همراه
کــرده و ایــن بقعــه امــروز چشــم بــه راه
همــکاری اوقــاف ،میــراث فرهنگــی و
مســئوالن شهرســتان اســت.

عصــر یــک روز تعطیــل بــه قصــد دیــدن یکــی از بقعــه هــای
میراثــی شــرق گیــان بــه ســمت کالچــای مــی روم ،بقعــه
ای کــه گفتــه مــی شــود ،ســتون هــای تــراش خــورده و
ســر شــیرهای چوبــی ســقف ،یکپارچــه بــوده و توســط
اســتادکاران گیالنــی ســاخته شــده اســت .دیــدن بقعــه ای
کــه هنــوز معمــاری بومــی گیــان را حفــظ کــرده و بســان
معمــاری امامــزاده هــای فــات ایــران صاحــب گنبــد و مناره
نشــده و هنــوز ســفال چیــن اســت ،خالــی از لطــف نیســت.
بقعــه ای کــه از گزنــد تخریــب و نوســازی هــای بــی
هویــت در امــان مانــد
در حوالــی دهســتان «بــی بــاالن» و پــس از مســجد ایــن
روســتا ،مــی بایــد بــه ســمت «خاناپشــتان» رفــت .تابلــوی
رنــگ و رو رفتــه ای کوچــه منتهــی بــه بقعــه امامــزادگان
«امیــر احمــد و امیــر حیــدر» را نشــانه رفتــه اســت .آنگونــه
کــه اهالــی مــی گوینــد ،جــاده دسترســی بــه بقعــه بــه
تازگــی آســفالت شــده اســت .بــی شــک همیــن عــدم
دسترســی ســبب شــده تــا ایــن بنــای از گزنــد تخریــب و
نوســازی هــای بــی هویــت  معمــاری بومــی در امــان بمانــد.
حــدود یــک کیلومتــر جلوتــر ،درختــان آزاد تنومنــد شــاخه
هــای بلنــد خــود را بــه تمنــای نــور و بــاران بــه آســمان
برافراشــته انــد .همیــن درختــان کهنســال آزاد مهمتریــن
شــاخصه بقعــه هــای گیــان اســت کــه متاســفانه در
نوســازی هــا سرهایشــان را مــی برنــد.
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اعتبارات قطره چکانی مرمت بقعه امیربنده
کالچای/اوقاف همکاری کند

بعــد از مســجد خاناپشــتان ،و در میانــه گورســتان محــل،
بقعــه ای اســت کــه اگرچــه منــاره هــای طالیــی ســردر،
نمــای اصالــت بقعــه را ربــوده ،ولی خوشــبختانه بنــای اصلی
بقعــه دســتخوش تغییــر نشــده اســت.
ســکوت گورســتان را جیرجیــرک هــای پنهــان شــده
الی درختــان آزاد مــی شــکند .نزدیــک بــه بقعــه ،کارگــر
جوانــی مشــغول دیــوار چینــی اســت و ســایه درختــان پیــر
و تنومنــد ،خنــکای دلچســبی را بــه وی هدیــه مــی دهنــد.
ضلــع شــرقی ایــوان بقعــه اما ،داربســت کشــی شــده و تیرک
هــا و نــرده هــای چوبــی بخشــی از بقعــه را از مــکان اصلــی
درآورده انــد و آجرهــای قرمــز گوشــه حیــاط مرمــت ایــن
بقعــه بــه ســیاق معمــاری بومــی گیــان را نویــد مــی دهــد.
قفلــی بــر در اصلــی حــرم زده شــده و نوشــته ای کــه بــه
زایــران اخطــار مــی دهــد مراقــب باشــند.
بناهای تاریخی هویت هر جامعه است
اگرچــه رنــگ روی دیوارهــا ،نشــانی از اینکــه ایــن بقعــه هــم
روزگاری بســان بقعــه هــای شــرق گیــان نقاشــی هــای
دیــواری بــا مضامیــن مذهبــی داشــته اســت ،دارد .امــا مینــو
خاکپــور ایــن نظــر را رد مــی کنــد و مــی گویــد :تنهــا ســند
معرفــی ایــن بنــای تاریخــی عصــر قاجــار ،کتــاب «از آســتارا
تــا اســتراباد» منوچهر ســتوده بــوده کــه وی در مشــاهداتش
در دهــه  ۱۳۴۰خورشــیدی حرفــی از نقاشــی دیــواری ایــن
بقعــه نــزده اســت.

عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــم و فرهنــگ گیــان درباره
مشــخصات ایــن بنــا نیــز مــی گویــد :ســتون هــای تــراش
خــورده ایــن بقعــه و متفــاوت بــودن کنــده کاری ،بــی نظیــر
اســت .بــر روی ســر ســتون یکــی از ســتون هــا نــام بانــی
نجــار «اســتانه مبارکــه اســتاد ابراهیــم ولــد ،اســتاد عبــاس
علــی نجــار» قیــد شــده و از تاریــخ درج شــده یعنــی «ســنه
 »۱۳۲۷متوجــه مــی شــویم قدمــت بقعــه امیربنــده ،بــه
دوران قاجاریــه بازمــی گــردد.
خاکپــور نــرده هــا و درهــای چوبــی تــراش خــورده ایــن بقعه
را نیــز بســیار زیبــا توصیــف مــی کنــد و مــی افزایــد :بقعــه
دارای دو ورودی اصلــی کــه هــر کــدام دارای دو لنگــه مــی
باشــد .کــه یکــی از آنهــا در چوبــی و قدیمــی و دیگــری فلزی
کــه متاخــر بــوده و بــرای حفــظ امنیــت تعبیــه شــده اســت.
در کل بنــا تنهــا یــک پنجــره در قســمت غربــی بیــن دو در
ورودی مقبــره دارد.
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه بنــا دارای چهــار ایــوان در
چهــار جهــت بــوده و دیــواری چوبــی بیــن دو مدفــن قــرار
دارد  ،تصریــح مــی کنــد :در داخــل بقعــه و در مجــاورت
دیوارهــا بــا فواصــل معیــن ســتون هــای چوبــی واقــع شــده
کــه عمومــا یــک ســر تیرهــای ســقف بــر روی ایــن ســتون
هــا قــرار داشــته و ســر دیگــر آن بــر روی ســتون هــای ایــوان
قــرار دارنــد و طارمــی چوبــی اطــراف ایــوان بقعــه کــه بــه
صــورت مشــبک بــا گــره هشــت ضلعــی و مربعــی بــه ارتفاع
 ۵۰ســانتی متــر ســاخته شــده انــد.

صفحه  | 67شماره  | 30مرداد 97

خاکپــور ضمــن ابــراز خرســندی از مرمــت ایــن بنــا تاکیــد
مــی کنــد :بناهــای تاریخــی شناســنامه هــای هویتــی
هســتند کــه بــه صــورت امانــت و نــه میــراث بــه جــا مانــده
از نیــاکان بــه مــا رســیده و مــا وظیفــه داریــم از شناســنامه
هــای هویتــی خــود بخوبــی مراقبــت کــرده و بــه نســل های
آتــی برســانیم و امیــدوارم مرمــت ایــن بنــا بــا نظــارت میراث
فرهنگــی صــورت گرفتــه تــا اصالــت بنــا حفــظ شــود.
عــدم تخصیــص اعتبــار کافــی از ســوی میــراث
فرهنگــی
پیمانــکاری کــه مرمــت بقعــه امیربنــده را برعهــده دارد بــا
اشــاره بــه اینکــه ایــن بقعــه در ســال گذشــته بــه دلیــل
تخصیــص بودجــه انــدک بــه عملیــات اجرایــی نرســید
مــی گویــد :در ســال جــاری بــا هماهنگــی هیــات امنــا،
فرمانــداری و اداره اوقــاف شهرســتان رودســر قــراردادی بــا
اداره کل میــراث فرهنگــی منعقــد شــد کــه هرچنــد اعتبــار
آن ناکافــی اســت ،امــا تــاش داریــم باکمــک هیــات امنــا و
اوقــاف ایــن بقعــه را مرمــت کنیــم.
کامــران مهــرزاد بــرآورد هزینــه مرمــت ایــن بقعــه را بــا
احتســاب هزینــه هــای ســال گذشــته ۴۰۰میلیــون تومــان
اعــام و مــی افزایــد :مبلــغ قــرارداد بــا میــراث فرهنگــی ۲۰
میلیــون تومــان اســت کــه بــا کســر بیمــه و مالیــات تنهــا
مــی تــوان هزینــه خریــد آجــر قرمــز را از شهرســتان مراغــه
تامیــن کــرد.
مهـرزاد بیشـترین آسـیب در بقعـه امیربنـده را نشسـت پی،
ناشـاقول شـدن سـتون هـای اصلـی عنـوان کـرد و ادامه می
دهـد :فرسـودگی مصالح در دیوار کرسـی ،سـقف و شـیروانی
سـفال بقعه مشـهود اسـت و نفوذ رطوبـت در اثر آب بـاران به
داخـل بنا موجـب پوسـیدگی چوب ها شـده اسـت.
وی بــه برخــی از اقدامــات اولیــه مرمتــی اشــاره و تصریــح
مــی کنــد :در مرحلــه اول بــا اجــرای جــک نگهدارنــده و
تمهیــدات حفاظتــی تمامــی ســتون هــا و نــرده هــا شــماره
گــذاری شــد تــا بتوانیــم بــه دیــوار کرســی و برچیــدن آن و
اجــرای مجــدد بــا آجــر قرمــز ســنتی  ۲۰در  ۲۰اقــدام کنیم.
مهــرزاد در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه تکلیــف ســتون هــای
چوبــی پوســیده چــه مــی شــود مــی گویــد :ســتون هــای
ایــن بقعــه یکســان نیســت یعنــی هــر اســتادکار بــه فراخــور
هنــر دســت خود ،بــه یــک شــکلی ســتون هــا را تــراش داده
اســت.
بــه گفتــه او ســتون هــای در ورودی تــراش هــای بیشــتری
دارد و رنــگ خــورده بــوده کــه بــه مــرور زمــان بخشــی از

میـراث ایــران
NEWSAGENCY

MEHR

آن از بیــن رفتــه اســت .خوشــبختانه
 ۸۰درصــد ســتون هــا ســالم بــوده و
بخــش پوســیده ســتون هــا کــه در
داخــل کرســی بــوده برمــی داریــم و
بخــش ســالم مانــده را دوبــاره بــه بنــا
الحــاق مــی کنیــم کــه شــکل ســنتی
بنــا از بیــن نــرود.
مرمتگــر بقعــه در مــورد نــرده هــای
چوبــی مشــبک بنــا هــم اظهــار مــی
کنــد :پــس از اجــرای  ۴طــرف کرســی
بقعــه و تــراز نمــودن کــف ،تمــام
ســتون هــا را دقیــق در جــای خــود
نگــه داشــته و نــرده هــا را در محــل
اصلــی قــرار مــی دهیــم .خوشــبختانه
 ۹۰درصــد نــرده هــای بقعــه ســالم
اســت و تنهــا نیازمنــد یــک مرمــت
جزئــی اســت هرچنــد کــه تفــاوت
شــکل شــبکه هــا نشــان مــی هــد،
بخشــی از نــرده هــا قبــا تعویــض
شــده اســت.
لزوم بهره گیری از ظرفیت خیران
یکــی از اعضــای هیــات امنــای ایــن
بقعــه مــی گویــد :هیــات امنــای ایــن
بقعــه و  ۶روســتای مجــاور تــاش دارد
از محــل نــذورات مــردم بــرای مرمــت
بقعــه میراثــی امیربنــده اســتفاده
کننــد کــه ایــن نیازمنــد همــکاری
اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان
رودســر اســت.
پورقربــان بــه درآمــد بــاالی ایــن بقعــه
اشــاره و مــی افزایــد :اعضــای هیــات امنــا آمادگــی دارنــد که
بــرای بازســازی و مرمــت بقعــه امیربنــده از محــل نــذورت
و خیــرات بقعــه اســتفاده کننــد ولــی از آنجــا کــه درآمــد
بقعــه مســتقیم بــه حســاب اداره اوقــاف شهرســتان واریــز
مــی شــود ،تــاش داریــم با نظــر مســاعد رئیــس ایــن اداره از
محــل اعتبــارات عمرانــی اوقــاف بــرای مرمــت بقعــه هزینــه
کنیــم.
وی بــا تأکیــد برلــزوم بهــره گیــری از کمــک خیــران بــرای
مرمــت ایــن بقعــه میراثــی ،خاطرنشــان مــی کنــد :مرمــت
بناهــای میراثــی در راســتای جــذب گردشــگری مذهبــی بــه

درآمــد منطقــه هــم کمــک مــی کنــد و در همیــن راســتا از
مســئوالن اســتان بــه ویــژه نماینــده شهرســتان رودســر در
مجلــس انتظــار همراهــی داریــم.
اعتبار  ۳۰میلیونی برای مرمت بنای تاریخی
معــاون اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری گیــان دربــاره ایــن بقعــه میراثــی مــی گویــد:
بقعــه میراثــی امیراحمــد و امیرحیــدر از معــدود بقعــه هایــی
اســت کــه خوشــبختانه هنــوز دســتخوش تغییــرات در
معمــاری بومــی نشــده اســت.
ولــی جهانــی ادامــه مــی دهــد :پرونــده ایــن بقعــه در
آبــان مــاه  ۱۳۸۲بــرای ثبــت در فهرســت بناهــای میراثــی
کشــور بــه ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور ارســال شــد و
خوشــبختانه بــه شــماره  ۱۰۵۸۸در لیســت بناهــای میراثــی
کشــور بــه ثبــت رســیده اســت .بنابرایــن اجــازه هیــچ گونــه
تخریــب و یــا نوســازی داده نمــی شــود.
وی بـر حفاظـت از بناهـای میراثـی تاکیـد و می افزاید :سـال
گذشـته اعتباری برای مرمت این بقعه کددار شـد و توانستیم
مرمت ایـن بنا را آغاز کنیم .خوشـبختانه امسـال نیز اعتباری
بـه مبلـغ ۳۰میلیـون تومـان بـرای مرمت ایـن بقعـه میراثی
درنظـر گرفته شـده که امیدواریـم بتوانیم اعتبارات بیشـتری
جـذب و مرمـت بنا را تکمیـل کنیم.
معاونــت اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری گیــان خواســتار همــکاری بیشــتر هیــات امنــا
و اوقــاف شهرســتان رودســر مــی شــود و مــی گویــد :اگرچــه
بنــا ثبــت میراثــی اســت ،ولــی متولــی بناهــای مذهبــی اداره
اوقــاف اســت.
جهانــی ابــراز امیــدواری مــی کنــد هماننــد بقعــه هــای میراثی
روســتاهای متعلــق محلــه و لیالمــان الهیجــان که هیــات امنا
و خیریــن نیــز بخشــی از هزینــه مرمــت را تامیــن کردنــد ،این
بقعــه نیــز مــورد توجــه اهالــی منطقــه قــرار گیرد.

میـراث ایــران
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چالش های جهانی شدن اصیل ترین بافت تاریخی خاورمیانه
نگاهــی بــه بافــت تاریخــی شــیراز
هادی فتحی
بــه عنــوان اصیــل تریــن بافــت
خاورمیانــه نشــان مــی دهــد کــه بــرای
جهانــی شــدن آن بایــد مدیریــت یکپارچــه در ایــن منطقــه
رقــم بخــورد.

بافــت تاریخــی در مســاحتی حــدود  ۳۶۰هکتــار قــرار دارد.
بافــت تاریخــی شــیراز تنهــا بــه بناهــای نامــداری چــون
نارنجســتان قــوام ،مســجد نصیــر الملــک ،مســجد ،بــازار و
حمــام وکیــل ،عمــارت کاله فرنگــی ،ســرا و بــازار مشــیر،
مدرســه خــان و ...خالصــه نمــی شــود بلکــه در ایــن بافــت  
آثــاری از دوره زندیــه تــا قاجاریــه را در خــود دارد.
از مجمــوع ســه هــزار اثــر تاریخــی کــه در فــارس ثبــت ملی
شــده ،نزدیــک بــه  ۴۰۰اثــر در بافــت تاریخــی قــرار دارد.
بافــت تاریخــی شــیراز بــه دلیــل ظرفیتهــا و پتانســیلی کــه
دارد مــی توانــد ثبــت جهانــی شــود.
چنــد مانــع بــر ســرراه ثبــت جهانــی بافــت تاریخــی شــیراز
اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه توســعه بــی حــد و
انــدازه ایــن بافــت و تغییــر معمــاری آن اشــاره کــرد .امــا بــا
ایــن وجــود انتظــار مــی رود کــه راهکارهــای اساســی بــرای
ثبــت جهانــی ایــن بافــت تاریخــی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ســال گذشــته بافــت تاریخــی بــزد ثبــت جهانــی شــد امــا
برخــی از کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه نگهــداری از  خانه
هــای تاریخــی یــزد بــه ســه دلیــل بســیار ســاده تــر از بافــت
تاریخــی شــیراز اســت.
اول اینکــه آن قــدر کــه در خانــه هــای بافــت تاریخی شــیراز
تزئینــات بــه کار رفتــه ،در بافــت تاریخــی یــزد بــه کار نرفتــه
اســت .
نمــای بیرونــی بافــت یــزد هــم نمــای کاه گلــی و خشــتی
اســت کــه در مقایســه بــا نمــای آجــری بافــت تاریخــی
شــیراز ،نگهــداری آن بســیار ســاده تــر و کــم هزینــه تــر
اســت .
اینجــا البتــه عامــل دیگــری هــم دخالــت دارد و آن ایــن
اســت کــه در بافــت تاریخــی یــزد ،مــردم آن را تــرک نکــرده
انــد .همــان انــدازه کــه مــردم ایــن شــهر ،صنایــع دســتی
خــود را نگهــداری کــرده انــد.
در شــیراز امــا بافــت تاریخــی کــه از آن بــه عنــوان اصیــل
تریــن بافــت تاریخــی خاورمیانــه یــاد مــی شــود از ســاکنان
قدیمــی آن خالــی شــده و عوامــل متعــدد باعــث شــده ایــن

بافــت تبدیــل بــه محلــی پــر از آســیب هــای اجتماعــی
شــود.
چــه چیــزی بافــت تاریخــی شــیراز را از همــه بافــت هــای
تاریخــی شــهرهای کهــن کشــور متمایــز مــی کنــد .البتــه
برخــی ضــرب المثــل هــای زبــان پارســی هــم از همیــن
بافــت مــی آینــد .ماننــد «چاردیــواری ،اختیــاری» که ریشــه
در ســبک درون گــرای خانــه هــای بافــت تاریخــی شــیراز
دارد.
یــک فعــال میــراث فرهنگــی در رابطــه بــا بافــت تاریخــی
شــیراز گفــت :در ایــن بافــت نزدیــک بــه  ۴۰۰خانــه تاریخی
وجــود دارد کــه بــه ثبــت ملــی رســیده کــه ایــن امر یکــی از
دالیــل اصلــی شــاخص بــودن بافــت تاریخــی شــیراز اســت.
علیرضــا گل گلــی افــزود :بــر خــاف شــهرهای دیگــر کشــور
کــه بــه صــورت شــطرنجی یــا تارعنکبوتــی ســاخته شــده
انــد ،بافــت تاریخــی شــیراز یــک هویــت مذهبــی دارد .
وی ادامــه داد :در بافــت تاریخــی شــیراز ،بــه خاطــر اینکــه
خانــه هــا بــر ســر بقــاع متبــرک قــرار نمــی گیرنــد ،نوعــی
بافــت ســتاره ای شــکل گرفتــه ایــن بــه لحــاظ شهرســازی
یــک امتیــاز بــه شــمار مــی رود ،بــر خــاف دیگــر شــهرهای
تاریخــی دنیــا کــه شــاکله ای تارعنکبوتــی یــا شــطرنجی

دارنــد.
ایــن فعــال حــوزه میــراث فرهنگــی اظهــار کــرد :در گذشــته
رســم بــوده کــه مــردم شــهرهای ایــران ،خانــه هــای خــود
را بــه ســمت آفتــاب بســازند امــا شــیرازی هــا خانــه هــای
خــود را بــه ســمت قبلــه مــی ســاخته انــد و همیــن باعــث
شــده کــه ســاختار بافــت تاریخــی شــیراز کمــی مــورب
باشــد.
وی  در رابطــه بــا دیگــر ظرفیتهــای بافــت تاریخــی شــیراز
گفــت :عــاوه  بــر ســاختار بافــت ،بایــد در نظــر داشــت کــه
یــک ســوم همــه آثــار تاریخــی ایــران در فــارس قــرار گرفتــه
و از مجمــوع  ســه هــزار اثــر تاریخــی کــه در فــارس ثبــت
ملــی شــده ،نزدیــک بــه  ۴۰۰اثــر در بافــت تاریخــی قــرار
دارد.
وی بــا بیــان اینکــه بافــت تاریخــی شــیراز چــه از منظــر
تاریخــی و چــه فرهنگــی جایــگاه مهمــی دارد ،ادامــه داد:
بــه عنــوان نمونــه در بافــت تاریخــی شــیراز بزرگانــی چــون
حافــظ شــیرازی ،شــوریده شــیرازی ،مالصــدرا و کســان
دیگــری ماننــد عبــاس دوران بــوده انــد.
گل گلــی افــزود :بافــت تاریخــی شــیراز ویژگــی هــای مــردم
شناســانه خاصــی دارد ماننــد کوچــه قهــر و آشــتی کــه بــه
خاطــر پهنــای بســیار باریــک آن بــه ایــن نــام معروف شــده،
بقــاع امامــزادگان بــه ویــژه حــرم مطهــر شــاهچراغ (ع) و
آســتانه ســید عالالدیــن حســین (ع) ،آرامــگاه ســیبویه بــه
عنــوان کســی کــه نخســتین بــار بــرای عــرب هــا دســتور
زبــان نوشــت ،انبــوه خانــه هــای تاریخــی و ...ضمــن اینکــه
ایــن بافــت ،یــک بانــک پربــار از معمــاری ســبک شــیراز بــه
شــمار مــی رود.
وی در رابطــه بــا مشــکالت بافــت تاریخــی شــیراز  گفــت:
ایــن بافــت  از مشــکالت بســیاری رنــج مــی بــرد کــه اولیــن
مــورد آن ســوءمدیریت یکپارچــه اســت کــه بــه عنــوان
نمونــه مــی تــوان بــه دادن مجــوز بــرای ســاخت مجتمــع
هــای تجــاری ،ایجــاد پارکینــگ و ...اشــاره کــرد.
وی گفــت :در حــال حاضــر ســاخت و ســاز گســترده ای در
حریــم بافــت انجــام شــده که نــه تنهــا حریــم بافــت تاریخی
را مخــدوش کــرده بلکــه باعــث شــده ثبــت جهانــی آثــار
مجموعــه زندیــه هــم بــه خطــر بیافتــد.
وی همچنیــن از عــدم نظــارت بــر بافــت تاریخــی شــیراز
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انتقــاد کــرد و ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه ایــن بافــت بــه
عنــوان ظرفیــت مهمــی بــرای شــیراز بــه شــمار مــی رود
بایــد همــه دســت بــه دســت هــم داد تــا از تخریــب بافــت
جلوگیــری شــود و  چالشــهای موجــود بــر ســر راه ثبــت
جهانــی بافــت را از بیــن مــی بــرد.
گل گلــی بیــان کــرد :بــرای بافــت تاریخــی شــیراز نیــاز بــه
برنامــه مدیریتــی داریــم تــا بتــوان بــه ایــن هــدف رســید.
در ایــن میــان مدیــر پایــگاه بافــت تاریخــی شــیراز گفــت:
طــرح جامــع حفاظــت شــهری شــیراز بخشــی از برنامــه
مدیریتــی اســت کــه تاثیــر بســزایی در تهیــه پرونــده ثبــت
ملــی و جهانــی ایــن بافــت تاریخــی دارد و امیدواریــم بتوانیم
در آینــده ای نزدیــک ایــن محــدوده  ۳۵۷هکتــاری را در
فهرســت یونســکو قــرار دهیــم.
حســین عباســی مهر با اشــاره بــه اینکــه یکــی از خصوصیات
اصلــی ثبــت جهانــی شــدن منحصــر بــه فــرد بــودن اســت،
افــزود  :بافــت تاریخــی شــیراز چــه از لحــاظ خانــه هــای
تاریخــی و از لحــاظ گذرهــا و دیگــر موضوعــات نیــز قابلیــت
ثبــت جهانــی را دارد و منحصــر بــه فــرد اســت امــا در کنــار
ایــن ظرفیتهــا مشــکالتی هــم دارد.
وی بــه گوشــه ای از مشــکالت اشــاره کــرد و ادامــه داد :بــه
عنــوان نمونــه بــرای اینکــه این بافــت تاریخــی ثبــت جهانی
شــود بایــد همچنــان ســاکنان اصیلــش در آن ســکونت
داشــته باشــند امــا متاســفانه در بافــت تاریخــی شــیراز
اینگونــه نیســت و امــروزه مهاجــران در ایــن بافــت زندگــی
مــی کننــد البتــه تعــداد کمــی هــم از افــراد اصیــل ایــن
بافــت هســتند امــا بــا شــرایط دشــواری زندگــی مــی کننــد.

درحالــی کــه بارهــا برجمــعآوری
لیدا احمدی
کاالهــای چینــی از شــهر جهانــی
ســفال اللجیــن تأکیــد شــده اماهنــوز
هــم بخشــی از فروشــگاهها بــه عرضــه کاالهــای وارداتــی
اختصــاص دارد کــه بــه نظــر میرســد طــرح نیمــهکاره
رهاشــده اســت.

همــدان اســتانی زیبــا بــا ظرفیتهــای متنــوع در زمینههای
گردشــگری اســت بهطوریکــه وقتــی پــا را از دیدنیهــای
تاریخــی و فرهنگیــان فراتــر میگذاریــم صنایعدســتی آن
قــد علــم میکنــد.
قدمــت برخــی صنایعدســتی در اســتان همــدان تــا
حــدی اســت کــه ردپــای آن را در تاریــخ میتــوان دیــد
بهطوریکــه ســفال و ســفالینههای دستســاز بشــر را در
ایــن زمــره قــرار میدهیــم.
همــدان بهعنــوان اســتانی کــه جایجــای آن هنــری بــرای
عرضــه دارد درزمینــه صنایعدســتی نیــز از قافلــه عقــب
نمانــده و حــرف بــرای گفتــن دارد تــا آنجــا کــه طی دو ســال
اخیــر عنــوان شــهر جهانــی ســفال بــه اللجیــن و شــهر ملی
مبــل و منبــت بــه مالیــر دادهشــده اســت.
اللجیــن شــهر ســفال و دســت ســازههایی اســت کــه
هنرمنــدان ایــن دیــار آن را بــرای معرفــی خــود برگزیدهانــد
و زیبایــی شهرشــان را بــا آذینبنــدی خیابانهــا و معابــر
توســط ایــن صنایعدســتی دوچنــدان کردهانــد امــا
متأســفانه علیرغــم بارهــا تذکــر مبنــی بــر جمــعآوری
ســفالهای خارجــی از شــهر جهانــی اللجیــن همچنــان
شــاهد وجــود چنیــن کاالهایــی در ایــن شــهر هســتیم.
پنجشــنبه گذشــته بــه اتفــاق یکــی از همــکاران ســفری
کوتــاه بــه شــهر اللجیــن داشــت تــا از نزدیــک وضعیــت
ســاماندهی فروشــگاههای عرضــه ســفال را بررســی کنــد امــا
آنچــه همچنــان بــه چشــم میخــورد وجــود ســفالهایی
غیــر از ســفالهای ســاخت اللجیــن در فروشــگاهها بــود و
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مدیــر پایــگاه بافــت تاریخــی شــیراز بــا اشــاره بــه اینکــه
ایــن بافــت تاریخــی بــرای ثبــت جهانــی شــدن بایــد بــاالی
 ۹۵درصــد کالبــد خــود را حفــظ کــرده باشــد ،اظهــار کــرد:
متاســفانه بافــت تاریخــی شــیراز دســتخوش تغییــرات
زیــادی شــده و طــی دهــه  ۷۰تاکنــون پــروژه هــای بزرگــی
در ایــن بافــت ســاخته شــده کــه بــه عنــوان چالشــی بر ســر
راه ثبــت جهانــی بافــت تاریخــی شــیراز اســت.
عباســی مهــر بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن تغییــرات کمتــر در
بافــت تاریخــی یــزد اتفــاق افتــاده ،بیــان کــرد :در شــهر
یــزد بــرای ثبــت جهانــی بافــت مدیریــت یکپارچــه ای بیــن
میــراث فرهنگــی ،مــردم و اداره راه و شهرســازی رخ داد امــا
متاســفانه در شــهر شــیراز اینگونــه نیســت و هرکــس بــرای
خــودش کار مــی کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کل شــهر تاریخــی شــیراز قابلیــت
ثبــت جهانــی را دارد ،گفــت :در ایــن راســتا ضــروری اســت
همــه دســت بــه دســت هــم داده و بــرای بــرون رفت بافــت از
وضعیــت کنونــی و رفــع چالشــهای موجــود بــر ســرراه ثبــت
جهانــی اقــدام کــرد.
برخی از مسـئوالن تصـور میکنند که اگـر یک بنای
تاریخـی را نگـه دارند تاریـخ را حفظ میکنند
یـک اسـتاد دانشـگاه در حـوزه مرمـت گفـت :بنـای تاریخی
و تـک بنـا همـان چیـزی اسـت کـه دوسـتان در شـهرداری،
عمـران و بهسـازی و دیگـر ادارات به آن فکـر میکنند اگرچه
برخی از مسـئوالن تصور میکننـد که اگر یک بنـای تاریخی
را نگـه دارنـد تاریخ را حفـظ میکنند ،اما این تاریخی نیسـت

کـه در ذهـن ماسـت .تک بنـا تاریخ نمیسـازد.
امیــن محمــودزاده بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر تــک بنــا تاریــخ
مــی ســاخت میتوانســتیم تخــت جمشــید را بــه مــکان
دیگــری منتقــل کنیــم تــا تاریــخ حفــظ شــود ،ادامــه
داد :تاریــخ بــا یــک مجموعــه پیوســته تعریــف میشــود
مجموع ـهای کــه فرهنــگ ناملمــوس درون آن نهفتــه شــده
یعنــی آداب و رســوم ،اخــاق ،رفتــار و فرهنگهایــی کــه
بــه واســطه اثــر جــاری میشــوند بــه همیــن دلیــل اگــر
یــک خانــه شــیرازی را بــا خان ـهای کــه در اصفهــان هســت
مقایســه کنیــم شــاید شــبیه باشــند ،امــا از نظــر فرهنگــی
شــباهتی بــا هــم ندارنــد
وی بــا بیــان اینکــه یــک شــهر ،فرهنــگ و آداب و رســومی
اســت کــه در آن جــاری اســت و بایــد تــاش کــرد کــه ایــن
فرهنــگ حفــظ بشــود افــزود :بافــت تاریخــی ،تاریخــی از
شهرهاســت کــه بایــد بــرای حفــظ و نگهــداری آن تــاش
کــرد امــا متاســفانه بافــت تاریخــی شــیراز طــی چنــد ســال
گذشــته بــه دلیــل اجــرای طرحهــای مختلــف و بــی توجهی
مســئوالن نابــود شــده اســت.
محمــودزاده بیــان کــرد :بایــد هــر چــه ســریعتر بــرای بــرون
رفــت بافــت تاریخــی از ایــن مشــکالت و حفــظ و نگهــداری
هویــت ایــن بافــت شــیراز دســت بــه کار شــد.
حــال کــه مجموعــه ساســانی در فــارس بــه ثبــت جهانــی
رســیده ،مــی تــوان از فرصــت بافــت تاریخــی شــهر شــیراز
نیــز بهــره جســت تــا تعــداد آثــار جهانــی اســتان فــارس
افزایــش یابــد و از ایــن مســیر هویــت تاریخــی شــیراز نیــز
بــرای همیشــه محافظــت شــود.

دستدرازی چین به اللجین /طرح جمعآوری
کاالهای وارداتی فراموش نشود
جالبتــر اینکــه مســافران و گردشــگران تمایــل بــه خریــد
چنیــن ســفالهایی را نیــز داشــتند.
کمتر شدن عرضه سفال خارجی
راهروهــای فــروش یکــی از فروشــگاههای بــزرگ عرضــه
ســفال در اللجیــن را کــه نــوروز امســال نیــز بــه آن ســری
زده بودیــم قدمزنــان طــی کردیــم و کمتــر شــدن عرضــه

ســفال خارجــی در ایــن فروشــگاه مشــهود بــود امــا همچنان
برخــی اجنــاس کــه تولیــد مــردم اللجیــن نبــود در غرفههــا
خودنمایــی میکــرد.
یکــی از خریــداران ســفال کــه از اســتان شــیراز بــه همــدان
ســفرکرده بــود در حــال تماشــای ســفالهای رنگیــن و
برانــداز کــردن هنــر دســت هنرمنــدان ایــن منطقــه بــود که
نــزد وی رفتیــم و بــا وی بــه گفتگــو پرداختیــم.
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مریــم احســنی بابیــان اینکــه اولیــن بــار اســت کــه بــه
اللجیــن ســفرکرده ،عنــوان کــرد :چندیــن مرتبــه میهمــان
مــردم همــدان بودهایــم امــا امســال پــس از ورود بــه همــدان
و اســتراحتی کوتــاه راهــی شــهر اللجیــن شــدیم تــا از
ســفالهای زیبــای ایــن شــهر بهعنــوان ســوغاتی بــرای
بســتگانمان ببریــم.
زیباییهــای ایــن هنــر بــه حــدی اســت کــه
انتخــاب را ســخت میکنــد
وی بابیــان اینکــه زیباییهــای ایــن هنــر بــه حــدی اســت
کــه انتخــاب را ســخت میکنــد ،گفــت :میناکاریهــای
روی ســفال بســیار زیباســت و انســان را شــگفتزده
میکنــد .
وی بابیــان اینکــه بــه نظــر میرســد قیمــت صنایعدســتی
ســفال در ایــن منطقــه نیــز چنــدان زیــاد نباشــد ،بــه
نمکپاشهایــی کــه بــه شــکل حیوانــات ساختهشــده
اشــاره کــرد و گفــت :بهعنــوان نمونــه ایــن کاال قیمــت
مناســبی دارد.
احســنی بــه کاسـههای رنگــی نیــز اشــاره کــرد و در قیــاس
آنهــا بــا کاس ـههای آبیرنگــی کــه معــرف ســفال اللجیــن
اســت ،عنــوان کــرد :ظــروف آبیرنــگ و فیــروزهای آرامــش
خاصــی بــه همــراه دارد.
پـس از گفتگـو بـا این مسـافر سـری به سـایر فروشـگاههای
سـفال اللجیـن زدیـم کـه آنهـا نیـز نـه ماننـد قبـل امـا به
نسـبتی کمتر همچنان به عرضـه کاالهایی سـفالی که تولید
شـهر اللجیـن نیسـت میپرداختند.
مشــاهده ایــن وضعیــت در حالتــی کــه بارهــا مســئوالن
ارشــد اســتان ازجملــه اســتاندار بــر جمــعآوری کاالهــای
خارجــی و وارداتــی از اللجیــن تأکیــد کردهانــد جــای
تعجــب داشــت هرچنــد بازهــم تکــرار میکنیــم بــه میــزان
ایــن کاالهــا نســبت ماههــای قبــل کمتــر شــده اســت.
در همیــن خصــوص رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجــارت اســتان همــدان بابیــان اینکــه اللجیــن شــهر جهانی
ســفال بــوده و از وضعیــت مطلــوب در حــوزه
تولیــدات و اشــتغال برخــوردار اســت ،گفــت :در
راســتای جمـعآوری کاالهــای وارداتــی از اللجیــن
بــه رئیــس اداره نظــارت و بازرســی صنعــت ،معدن
و تجــارت اســتان اعالمشــده کــه در ایــن زمینــه
اقــدام کننــد.
حمیدرضــا متیــن بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن
میزبانــی رویــداد «همــدان »۲۰۱۸تأکیــد کــرد :در
ایــن رویــداد یکــی از مقصدهــا بــرای گردشــگری
میهمانــان اللجیــن اســت و بایــد کاالهــای وارداتی
از ویتریــن فروشــگاههای اللجیــن جمــعآوری
شــود.
وی بابیــان اینکــه در راســتای پاکســازی ویتریــن
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فروشــگاههای اللجیــن از چنیــن کاالهایــی اقدامــات خوبــی
انجامشــده اســت ،گفــت :اکیپهایــی تشــکیل و بازرس ـیها
را انجــام میدهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه طــرح جمــع آوری ســفالها تــا حــدودی
موفــق بــود و فروشــگاهها نیــز تمکیــن کردنــد ،اظهــار
داشــت :گشــت ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت هــر
روز در اللجیــن اســت و آنهایــی کــه تخلــف عینــی دارنــد؛
صــورت جلســه میکنــد.
معــاون صنایعدســتی ســازمان میــراث فرهنگــی همــدان
در خصــوص اقدامــات انجامشــده بــرای جمــعآوری
ســفالهای خارجــی از فروشــگاههای اللجیــن عنــوان کــرد:
کاالهایــی کــه وارد اللجیــن میشــود بــه دو صــورت اتفــاق
میافتــد.
علیرضــا قاســمی بابیــان اینکــه ایــن موضــوع تازگــی
نــدارد و قدیمــی اســت ،عنــوان کــرد :بخشــی از کاالهــای
عرضهشــده در اللجیــن ســفال چینــی اســت کــه از مبــادی
قانونــی واردشــده اســت.
وی بابیــان اینکــه برخــی کاالهــا بهصــورت غیرقانونــی
وارد میشــود ،گفــت :در ایــن زمینــه اکیــپ مشــترکی بــا
همــکاری تعزیــرات ،ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت و
اصنــاف و میــراث فرهنگــی تشکیلشــده اســت کــه بازدیــد
از مغازههــا و فروشــگاهها را انجــام میدهنــد.
معــاون صنایعدســتی ســازمان میــراث فرهنگــی همــدان
بابیــان اینکــه بازدیــد بهصــورت مســتمر انجــام و کاالهــای
غیرمجــاز جمــعآوری میشــود ،گفــت :در خصــوص
کاالهایــی کــه از مبــادی قانونــی واردشــدهاند نیــز بــا
اســتفاده از شــگرد تشــویق و درخواســت موضــوع بــه
ســمتی هدایــت میشــود کــه ایــن کاالهــا از ویتریــن مغــازه
جمـعآوری و در گوشـهای از فروشــگاه کــه مشــخص نباشــد
گذاشــته شــود.
قاســمی بابیــان اینکــه امســال بــه بیــش از  ۱۰مــورد از
صاحبــان فروشــگاهها تذکــر دادهشــده اســت ،گفــت :بازدیــد
همچنــان در حــال انجــام اســت.
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وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر کاالهــا قانونــی وارد شــده و
قاچــاق نیســت ،عنــوان کــرد :کالسهــای آموزشــی بــرای
فرهنگســازی در زمینــه عــدم عرضه کاالهــای چینــی برگزار
شــده ولــی مــردم و فروشــندگان بایــد در ایــن زمینــه وارد
عمــل شــوند.
قاســمی بیــان کــرد :فروشــگاههایی کــه کاالی چینــی
را جمــع کــرده و ســفال اللجیــن را عرضــه کننــد نشــان
اعتمــاد دریافــت میکننــد کــه از  ۲۰۰فروشــگاه در شــهر
اللجیــن  ۱۰واحــد ایــن نشــان را دریافــت کردهانــد.
وی عنــوان کــرد :فروشــگاههایی کــه ایــن نشــان را داشــته
باشــند بــه دفاتــر گردشــگری معرفــی میشــوند تــا ایــن
دفاتــر تورهــای خــود را بــه ایــن فروشــگاهها بــرای بازدیــد
و خریــد ببرنــد.
یکــی از صادرکننــدگان ســفال نیــز بابیــان اینکــه اجنــاس
چینــی موجــود در اللجیــن از مبــادی رســمی وارد میشــود،
گفــت :قرارگرفتــه اجنــاس خارجــی در کنــار ســفال اللجین
موجــب رشــد طــرح و رنــگ ســفال ایــن شــهر شــده اســت.
هــادی بشــیری بابیــان اینکــه وجــود کاالهــای خارجــی
ســبب شــده طــرح و کار هنرمنــدان اللجینــی تغییــر کنــد
و بــه ســمتی بــرود کــه مشتریپســند باشــد ،گفــت :همیــن
امــر در ایجــاد رقابــت مؤثــر اســت.
وی از افزایــش شــمار کارگاههــا خبــر داد و بابیــان اینکــه
حتــی چیدمــان فروشــگاهها نیــز تغییــر کــرده اســت ،گفــت:
رقــم واردات اجنــاس خارجــی بــه اللجیــن قابلتوجــه
نیســت.
بشــیری بابیــان اینکــه حجــم صــادرات ســفال اللجیــن
چندیــن ده برابــر حجــم کاالهــای وارداتــی اســت ،گفــت:
اللجیــن درصــد اشــتغال باالیــی دارد و بهنوعــی میتــوان
چنیــن گفــت کــه تمــام مــردم آن بــه حرفــه ســفالگری
مشــغول هســتند.
وی بابیــان اینکــه بیشــترین میــزان ســفال اللجیــن
بهصــورت عمــده فروختــه میشــود و تکفروشــی
فقــط بــرای مســافران انجــام میشــود ،گفــت :اللجیــن
تأمینکننــده ســفال شــهرهای مختلــف کشــور
اســت و مغازههــای بســیاری از اللجیــن تغذیــه
میشــوند.
بــا ایــن تفاســیر آنچــه مهــم بــه نظــر میرســد
اینکــه شــهر جهانــی ســفال اللجیــن امتیــازی
بــرای اســتان همــدان بــه شــمار م ـیرود چراکــه
توســعه ایــن اســتان بــر محــور گردشــگری
اســتوار اســت بنابرایــن بایــد بــا حفــظ جایــگاه
بهدســتآمده بــرای ایــن شــهر مســیر توســعه
اســتان را همــوار کــرد و بــا جلوگیــری از عرضــه
کاالهــای چینــی در ایــن منطقــه هنــر ســفالگری
اللجیــن را از نابــودی نجــات داده و بــه دنیــا
شناســاند.
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رویا رجبی

مشــکالت متعــدد در بافــت تاریخــی
دزفــول و کارســاز نبــودن تدابیــر
و اقدامــات کوچــک ســازمان هــای
متولــی ،باعــث مــرگ تدریجــی ایــن
مجموعــه آجــری شــده اســت.

بافــت تاریخــی دزفــول کــه بــا ورود بــه
کوچهپسکوچههــای آن احســاس نــاب حضــور در تاریــخ
بــه آدم دســت میدهــد و بــا معمــاری زیبــا و آجــری خــود
چشــم هــر بیننــدهای را بــه تماشــایی تــوام بــا لــذت دعوت
میکنــد ایــن ســالها حــال و روز مناســبی نــدارد.
بافتــی کــه بــا گذشــت قرنهــا هنــوز نیــز بهعنــوان
یــادگار اعصــار تاریخــی دزفــول بــه حیــات خــود ادامــه
میدهــد امــا در چنــد ســال اخیــر شــاهد از بیــن رفتــن
و تخریــب بخشهــای مهمــی از بناهــای بــاارزش در ایــن
مجموعــه تاریخــی بودهایــم.
اقـدام ناخوشـایند سـاکنان بافـت در مـدرن کـردن نمـای
منـازل ،کمتوجهـی به فضـای ظاهـری بافت به خصـوص از
سـوی سـاکنان و کارسـاز نبودن تدابیر کوچک سازمانهای
متولـی در راسـتای حفـظ ،مرمـت و احیـای ایـن بافـت بـه
دالیلـی همچون کمبـود بودجـه از جمله معضلات گریبان
گیـر این گنجینه تاریخی اسـت کـه در چند سـال اخیر دل
دوسـتداران میـراث فرهنگی را بـه درد آورده اسـت.
همیــن بــی توجهــی بــه ابنیــه میراثــی و ســاخت
ســاختمانهای غیراســتاندارد و اســتفاده از مصالــح
نامرغــوب و نبــود نظــارت صحیــح ،موجــب شــده تا ســاالنه
شــاهد تخریــب و نیمــه آوار شــدن تعــدادی از بناهــا بــه
ویــژه خانههــای موجــود در بافــت باشــیم بــه گونــه ای کــه
در چندوقــت اخیــردو خانــه ارزشــمند تاریخــی از جملــه
خانــه ثبــت ملــی «فیــروزی» آوار و تخریــب شــد ،ایــن
درحالــی اســت کــه از ســال هــا پیــش زنــگ آهنــگ ناقوس
ویرانــی تعــداد دیگــری از خانــه هــای ارزشــمند و ثبــت
ملــی ایــن بافــت نیــز بــه صــدا درآمــده و خطــر ویرانــی آنها
روز بــه روز در حــال افزایــش اســت.
بافــت تاریخــی دزفــول کــه تالقــی فرهنــگ و تاریــخ مــردم
ایــن دیــار کهــن اســت ،شــامل  ۲۸محلــه قدیمــی و در هم
تنیــده اســت کــه تزئینــات معمــاری بــی نظیــر آن ،دزفــول
را بــه «شــهر آجــری» معــروف کــرده اســت .در محــدوده
بافــت تاریخــی دزفــول کــه مســاحت آن  ۲۷۰هکتار اســت،
بیــش از یکصــد اثــر تاریخــی ثبــت ملــی شــده شــامل
خانــه ،مســجد ،حمــام ،گــذر و بقعــه وجــود دارد کــه بــه
گفتــه کارشناســان بالــغ بــر  ۲۰۰اثردیگــر نیــز درایــن بافت
نیازمنــد ثبــت ملــی هســتند.
علاوه بـر سـاباط هـا ،حمام هـا ،گذرهـا و مسـاجد و سـایر
اماکـن تاریخـی موجـود در بافت ،خانـه های تاریخـی که به
نـام صاحبان بنـا از دوره های گذشـته در این بافـت به جای
مانـده هر کـدام به تنهایـی دارای ارزش فرهنگـی ،مذهبی و
تاریخـی هسـتند ،خانـه هایی کـه تعـدادی از آنهـا در چند
سـال اخیـر پس از مرمت و بهسـازی بـه عنوان مکانـی برای
برگـزاری نشسـت هـا و مراسـمات فرهنگـی ،کالس هـای
آموزشـی صنایـع دسـتی و بازدیدهـای نـوروزی مـورد بهره
بـرداری قـرار گرفتـه اند.
آثــار متعــدد ثبــت ملــی و ارزشــمند موجــود در ایــن
بافــت وســیع ،آجــرکاری هایــی کــه نشــان دهنــده اصالــت

معمــاری و فرهنــگ غنــی ایــن دیــار اســت ،موجــب شــده
کــه همــواره جــای جــای بافــت مــورد توجــه گــروه هــای
گردشــگری داخلــی و خارجــی باشــد بــه گونــه ای کــه
فعــاالن محلــی نیــز بیــکار ننشســته و همــواره بــا برگــزاری
تورهــای بافــت گــردی در پــی حمایــت و تبلیــغ بــرای
صیانــت از ایــن مجموعــه ارزشــمند هســتند.
مشـکالت بافـت تاریخـی دزفـول بـا گذشـت زمـان رو بـه
افزایـش مـی نهـد و در ایـن سـالها همـواره شـاهد برگزاری
جلسـات و یا سـخنرانی هایی از سـوی مسـئوالن شهرستان
در خصـوص برنامه هایشـان برای احیای بافـت و تالش برای
جـذب اعتبـارات بـوده ایـم امـا کالبـد رو بـه نابـودی بافـت
تاریخـی نشـان مـی دهـد ایـن برنامـه هاکافـی نبـوده و یـا
بسـیاری از آنهـا حتـی محقـق نشـده اند.
بافتی با هویت و اصالت ایرانی
مدیرانجمــن دوســتداران و پژوهشــگران شهرســتان دزفول
اظهــار کــرد :بافــت تاریخــی دزفــول یکــی از ارزشــمندترین
مجموعــه هــای شهرســازی کشــور اســت کــه در کوچــه
پــس کوچــه هــای آن مــی تــوان قــرن هــا هویــت و اصالــت
معمــاری و تمــدن ایرانــی را جســتجو کــرد.
محمدآذرکیــش افــزود :ســرمایه ای کــه امــروز بیــش از هــر
زمــان دیگــری بــه آن نیازمندیــم تجســمی از مــدرن تریــن
مفاهیــم دانــش روز دنیــا اســت که کالبــدی آجری ســاخته
معمــاران اصیــل دزفولــی بــر تــن دارد.
وی تصریــح کــرد :بــا ایــن همــه ،ایــن ســرمایه ارزشــمند
نیازمنــد مرمــت ،بهســازی و توجــه مــداوم اســت و در ایــن
راســتا نهادهــای مختلفــی متولی حفاظــت و حراســت از آن
شــده انــد امــا بــه شــکلی کــه شایســته آن باشــد تاکنــون
بــه آن رســیدگی نشــده اســت.
مدیرانجمـن میـراث فرهنگی دزپـارس عنوان کـرد :با وجود
اینکـه در راسـتای حفـظ هویـت تاریخـی و آجـری بافـت
تاریخی ،ضوابطی از سـوی نهادهای متولی مشـخص شـده،
امـا در عمـل بـا بازدیـد از این بافت تاریخی ،شـاهد سـاخت
و سـازهایی خلاف ضوابـط قانونـی میـراث فرهنگی کشـور
هسـتیم که بر پیکـره این سـرمایه  ملـی زخم هـای جبران
ناپذیـری وارد مـی کند.

لزوم راه اندازی شهرداری بافت تاریخی
آذرکیــش بــا بیــان اینکــه دزفــول یکی از  ۱۴شــهری اســت
کــه دارای بافــت تاریخــی منســجم اســت ،تاکیــد کــرد :این
حجــم از بافــت تاریخــی ،نیازمند رســیدگی مداوم از ســوی
متولــی مشــخص و پویایــی اســت کــه از زوال کارکــردی و
کالبــدی آن جلوگیــری کنیــد .بــا وجــود تــاش هــای
مختلــف در دزفــول بــرای بهســازی ایــن بافــت تاریخــی
کــه تاکنــون اقدامــات زیــادی نیــز صــورت گرفتــه امــا ایــن
حجــم از فعالیــت هــا پاســخگوی نیــاز ایــن بافــت نبــوده و
وجــود متولــی پویاتــری را بــه منظور انســجام بخشــیدن به
ایــن فعالیــت هــا ضــروری مــی کنــد.
وی ادامــه داد :تجربــه موفــق مرمــت و بهســازی بافــت های
تاریخــی در شــهرهایی همچــون یــزد ،اصفهــان و کاشــان
نشــان مــی دهــد کــه اگــر بــه درســتی از جایــگاه هویــت
تاریخــی شــهرها بهره بــرداری شــود ،گام مهمی در راســتای
توســعه پایــدار شــهرها و رونق صنعت گردشــگری برداشــته
خواهــد شــد و زمینــه ســرمایه گــذاری فعــال بخــش
خصوصــی و ایجــاد اشــتغال فراهــم مــی شــود.
مدیرانجمــن دوســتداران و پژوهشــگران شهرســتان دزفول
اضافــه کــرد :در برخــی شــهرهای تاریخــی کشــور نظیــر
یــزد ،بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع حفــظ بافــت تاریخــی
و توجــه تخصصــی بــه آن ،اقــدام بــه راه انــدازی شــهرداری
بافــت تاریخــی کــرده انــد کــه اقــدام مهمــی در توجــه
تخصصــی بــه پاســخگویی مشــکالت بافــت تاریخی اســت.
آذرکیــش گفــت :بــا توجــه بــه محدودیــت هــای اعتبــاری
نهادهــای شهرســتان دزفــول ،شایســته اســت از ســوی
نهادهــای متولــی کشــوری بافــت هــای تاریخــی ،نظیــر
ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور و ســازمان عمــران و
بهســازی شــهری ایــران ،حمایــت هــای ویــژه ای بــرای راه
انــدازی شــهرداری بافــت تاریخــی در دزفــول صــورت گیرد
تــا ضمــن نظــارت دقیــق تر بــر ســاخت و ســازها بر اســاس
ضوابــط کارشناســی محــدوده هــای تاریخــی ،رســیدگی
ویــژه ای بــرای رفــاه حــال ســاکنان آن هــا بــرای مقابلــه بــا
مشــکالت و فرســودگی هــای عدیــده ایــن بافــت هــا نیــز
صــورت پذیــرد.
وی بیــان کــرد :بــا توجــه بــه گســترش شــهرها و کــم
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شــدن ارتبــاط عمــوم مــردم شــهر بــا بخــش هــای
تاریخــی ،تاســیس شــهرداری هــای بافــت در شــهرهایی
کــه بــا وجــود داشــتن محوطــه هــای تاریخــی گســترده،
فاقــد ایــن نهــاد هســتند ،مــی توانــد اقــدام موثــری بــرای
ســامان دهــی ایــن مناطــق و توجــه عموم مــردم و ســرمایه
گــذاران بــه بهســازی و رشــد آن باشــد.
بی توجهی ساکنان بافت
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و گردشــگری
دزفــول اظهــار کــرد :بافــت قدیــم و تاریخــی دزفــول بیــش
از هرچیــزی نیازمنــد توجــه و نگهــداری از ســوی ســاکنان
خــود اســت بــه گونــه ای کــه اگــر متولیــان بخواهنــد بیش
از تــوان نیــز بــه حفــظ و احیــای ایــن مجموعــه ارزشــمند
بپردازنــد اگــر همــکاری و فرهنگ عمومــی مردم و ســاکنان
نباشــد هیــچ اقدامــی تاثیرگذارنیســت.
حجــت الــه آریایــی نیــا بــا اشــاره بــه اقــدام ناخوشــایند
عــده ای مبنــی بــر دیوارنویســی در بافــت تاریخــی گفــت:
درمــوارد متعــدد متخلفــان ایــن دیوارنویســی ها شناســایی
و بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــده انــد امــا همچنــان ایــن
رویــه در کوچــه پــس کوچــه هــای بافــت و همچنیــن
بــرروی ســایرآثارموجود ادامــه دارد بــه گونــه ای کــه

پیگیــری مــداوم و برخــورد بــا تمامــی متخلفــان از عهــده
مــا خــارج اســت چــرا کــه مشــکالت بافــت متعــدد بــوده و
صرفــا پرداختــن بــه یــک موضــوع کــه راه حــل آن افزایــش
آگاهــی و فرهنــگ مــردم اســت ،تمــام وقــت و انــرژی را از
مــا خواهــد گرفــت.
وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری دزفــول بــه صــورت منظــم
نســبت بــه جمــع آوری زبالــه و پاکســازی محوطــه و محلــه
هــای بافــت اقــدام مــی کنــد ،افــزود  :متاســفانه ســاکنان
بافــت نســبت بــه رعایــت نظافــت کوچــه هــا بــی توجــه
هســتند و همــواره شــاهد ریختــن زبالــه ،نخالــه هــای
ســاختمانی و دیگــر مــوارد دور ریختنــی در گوشــه و کنــار
خانــه هــا هســتیم.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و گردشــگری
دزفــول بــا تاکیــد بــر لــزوم آمــوزش و فرهنگســازی در
راســتای توجــه و نگهــداری از بافــت تاریخــی توســط
ســاکنان گفــت :بیــش از نیمــی از بافــت تاریخــی و قدیــم
دزفــول در اختیارســاکنانی اســت کــه قــدردان ایــن
گنجینــه ارزشــمند نیســتند در حالیکــه ایــن  ۲۴۰هکتــار
شناســنامه و هویــت مردمــان ایــن دیــار اســت.
ساخت و سازهای غیرمجاز ادامه دارد
آریایــی نیــا همچنیــن در خصــوص ســاخت و ســازهای
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غیرمجــاز در بافــت و اســتفاده از مصالــح مــدرن در نمــای
خانــه هــای قدیمی عنــوان کــرد :شــرایطی از جملــه تعیین
کــد ارتفاعــی ،رعایــت حریــم منظــر ،توجــه بــه اصالــت
تاریخــی و فرهنگــی اثــر و اســتفاده از الگوهــا و مصالــح
ســنتی از مهمتریــن ضوابــط مــا بــرای ساختوســاز
در بافــت تاریخــی دزفــول اســت امــا متاســفانه ســاکنان
بافــت بــه ایــن موضوعــات توجــه نمــی کننــد و بــه صــورت
غیرقانونــی بــه ســاخت و ســاز مــی پردازنــد.
وی گفــت :نحــوه و میــزان برخــورد بــا متخلفــان ایــن امــر
بازدارنــده نیســت و همیــن موجــب شــده تــا عــده ای از
ســاکنان بافــت بــی توجــه بــه قانــون ممنوعیت به ســاخت
ســازهای غیرمرتبــط بــا فضــای بافــت بپردازنــد .در ســال
هــای گذشــته اســتفاده از کاشــی در نمــای ســاختمان
هــای بافــت تاریخــی ممنــوع شــد امــا ســاکنان بــی توجــه
بــه ایــن امــر اقــدام بــه کاشــی کاری کردنــد کــه ایــن امــر
باعــث مخــدوش کــردن فضــای تاریخــی بافت شــده اســت.
رئیــس اداره میــراث فرهنگی  ،صنایع دســتی و گردشــگری
دزفــول تصریــح کــرد :اســتفاده از کاشــی همچنیــن موجب
مــی شــود تــا نشــت فاضــاب کــه یــک تهدیــد بــزرگ
بــرای بافــت محســوب مــی شــود نیــز تــا زمــان ریــزش آن
منــزل نیــز مشــخص نشــود.

شــدن سیســتم فاضــاب و عــدم آگاهــی ســاکنان بافــت
نســبت بــه نگهــداری ،بزرگتریــن آســیب و تهدیــد بافــت
تاریخــی محســوب میشــود .عمــده خانههــای موجــود در
بافــت دارای لولههــای فاضــاب قدیمــی و فلــزی هســتند؛
بنابرایــن از اداره آبفــا ،فرمانــداری و شــهرداری انتظــار داریم
بهصــورت جــدی در ایــن قضیــه ورود کننــد تــا از تکــرار
حــوادث احتمالــی و بــه خطــر افتــادن جــان ســاکنان بافت
جلوگیــری شــود.
وی توضیــح داد :جــوی هــای قدیمــی فاضــاب کــه در
بافــت قــرار دارنــد بــا ســرد و گــرم شــدن هــوا تــرک برمــی
دارنــد ضمــن اینکــه اقدامــات غیراصولــی ســاکنان نظیــر
تــردد خــودرو در محــات بافــت نیزموجب تخریب و نشــت
لولــه هــای فاضــاب مــی شــود کــه ایــن نشــت فاضــاب از
عوامــل اصلــی تخریــب منــازل در بافــت تاریخــی اســت که
بایــد بــا همــکاری و همدلــی ادارات مذکــور و بــا یــک اعتبار
مناســب ایــن معضــل برطــرف شــود.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی دزفــول همچنیــن تخریــب
عمــدی برخــی خانــه هــا توســط ســاکنین را از دیگــر
معضــات بافــت تاریخــی عنــوان کــرد و گفــت :بررســی
کارشناســان نشــان مــی دهــد علــت ریــزش تعــدادی
از منــازل بافــت کــه دارای ســکنه هســتند بســتن آبــراه

آریایــی نیــا توضیــح داد :براســاس قانــون میــراث فرهنگــی
کــه در برنامــه پنجــم و شیشــم توســعه نیــز ذکــر شــده،
شــهرداری خانــه هایــی کــه دربافــت قصــد ســاخت و ســاز
دارنــد را بــرای پایــان کار و پروانــه بایــد بــه میــراث فرهنگی
معرفــی کنــد کــه در صــورت عــدم رعایــت ضوابــط از جمله
اســتفاده از مصالــح نامرتبــط و ارتفــاع زیــاد ایــن پروانــه بــه
آنهــا تعلــق نخواهــد گرفــت و بعدهــا درهنــگام فــروش و یــا
اجــاره آن منــزل بــا مشــکل مواجــه خواهنــد شــد امــا بــا
ایــن وجــود بــاز هــم برخــی ســاکنان اقــدام بــه ســاخت و
ســاز نامرتبــط و غیرمجازمــی کننــد .ازســویی ایــن تخلــف
در ســال هــای گذشــته نیــز بــه صــورت متعــدد تکرارشــده
اســت.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و گردشــگری
دزفــول بــا بیــان اینکــه بافــت قدیــم دزفــول یــک گنجینــه
آجــری اســت و مــردم بایــد در نگهــداری از ایــن میــراث
گرانبهــا کوشــا باشــند ،خواســتار ورود شــورای فرهنــگ
عمومــی شهرســتان در امــر تشــویق مــردم بــه توجــه و
نگهــداری از ایــن بافــت شــد.

موجــود در پشــت بــام و باز نگه داشــتن شــیر آب در پشــت
بــام توســط صاحــب آن خانــه اســت ،چرا کــه در چندســال
اخیربارندگــی هــا زیادنبــوده و ایــن منــازل بیــش از یــک یا
دوقــرن دوام آورده انــد و اقــدام عمــدی ســاکنین فعلــی آنها
بــرای تخریــب و ســاخت مجــدد  ،کامــ ً
ا مشــهود اســت.
وی بیــان کــرد :همــواره ازســوی اداره میــراث فرهنگــی
بــه ایــن افــراد پیشــنهاد داده ایــم کــه بــه جــای تخریــب
ســرمایه هویتــی شــهر ،منــازل خــود را بــه اقامتــگاه بــوم
گــردی بــرای گردشــگران تبدیــل کننــد تــا بــا ایــن
اقــدام عــاوه بــر پاسداشــت بافــت از ظرفیــت ایــن منــازل
درآمدزایــی داشــته باشــند.

معضل فرسودگی سیستم فاضالب بافت
آریایــی نیــا در ادامــه گفــت :درحــال حاضــر فرســودگی
سیســتم فاضــاب ،دفــع ناقــص فاضــاب ،بــد اجــرا

راه اندازی خانه های مسافر
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و گردشــگری
دزفــول اضافــه کــرد :گردشــگر خارجــی کــه بــرای بازدیــد
ایــن بافــت وارد دزفــول مــی شــود قطعــا از اقامــت در
منــازل ایــن بافــت و اســتفاده از غذاهــای اصیــل و ســنتی
دزفــول اســتقبال خواهــد کــرد؛ بنابرایــن اگــر نهــا ۱۰۰
خانــه از ایــن بافــت توســط ســاکنانی کــه از تمکــن مالــی
برخــوردار هســتند بــه خانــه مســافر تبدیــل شــود و آنهــا به
اســکان و پذیرایــی از گردشــگران در اتــاق هایــی از منــازل
خــود بپردازنــد ،مــی توانیــم شــاهد شــکوفایی اقتصــادی از

صفحه  | 73شماره  | 30مرداد 97

طریــق بافــت بــرای ســاکنان و یــک عامــل تشــویقی بــرای
نگهــداری از بافــت توســط آنــان باشــیم.
آریایــی نیــا یــادآور شــد :خیــران دزفولــی مــی تواننــد بــا
دریافــت تســهیالت کــم بهــره از ســوی میــراث فرهنگــی
اقــدام بــه خریــد و بهســازی برخــی منــازل تاریخــی موجود
در بافــت کننــد و از آنهــا بــه عنــوان خانــه مســافر ،ســفره
خانــه ســنتی و دیگــر کاربــری هــای فرهنگی نظیــر کالس
هــای آموزشــی و فرهنگــی و یــا ایجــاد محیطــی هماننــد
نگارخانــه و نمایشــگاه اســتفاده کننــد ضمــن اینکــه ایــن
افــراد از ســوی اداره میــراث و فرمانــداری دزفــول مــورد
حمایــت قــرار خواهنــد گرفــت.
وی تصریــح کــرد :ایــن طــرح و تســهیالت شــامل ســاکنان
خانــه هــای تاریخــی در بافــت نیــز مــی شــود.
 ۵طرح مرمتی در بافت اجرا می شود
آریایــی نیــا درادامــه درخصــوص اقدامــات وطــرح هــای
مرمتــی ایــن اداره در بافــت تاریخــی توضیــح داد :ســال
گذشــته بــا دریافــت اعتبــارات اســتانی ،هشــت پــروژه
اجرایــی از جملــه مرمــت و بهســازی پــل قدیــم و خانــه
هــای تاریخــی و ثبــت ملــی ســوزنگر ،زرگــر ،صنیعــی و
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طلوعــی توســط اداره میــراث فرهنگــی دزفــول اجــرا شــد.
وی ادامــه داد :بــرای ســال جــاری نیــز بــا پیگیــری
هــای متعــدد موفــق بــه تصویــب اعتبــار بــرای مرمــت و
بهســازی پنــج اثــر ارزشــمند در بافــت تاریخــی دزفــول
شــدیم ضمــن اینکــه اداره میــراث عــاوه بــر ایــن اعتبــارات
اســتانی ،همــواره با مشــارکت ســازمان نوســازی و بهســازی
شــهرداری دزفــول اقــدام بــه اجــرای پــروژه هــای مرمتــی
متعــددی در بافــت تاریخــی مــی کنــد کــه در تمــام طــول
ســال ادامــه دارد.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی  ،صنایــع دســتی و
گردشــگری دزفــول در ادامــه بــا اشــاره بــه وعــده هــای
برخــی مســئوالن دزفــول مبنــی بــر دریافــت اعتبــار بــرای
بافــت تاریخــی گفــت :اینگونــه وعــده هــا تاکنــون محقــق
نشــده انــد و از طرفــی انتشــار اخبــار موجــب مــی شــود
تــا انتظــار مــردم از اداره میــراث فرهنگــی شهرســتان بــاال
بــرود در حالــی کــه تاکنــون اعتبــار خاصــی تصویــب و یــا
تخصیــص نیافتــه اســت  .زمانــی کــه خانــه تاریخــی و ثبت
ملــی فیــروزی (آرامــش)  فــرو ریخــت جلســه ای بــا حضور
مســئوالن اســتان و شهرســتان در فرمانــداری برگــزار شــد
و در آن جلســه تعــدادی از مســئوالن وعــده دادنــد بــرای

مرمــت ایــن خانــه و ســایر خانــه هــای در خطــر ریــزش
بافــت اعتبــار تامیــن خواهنــد کــرد امــا تاکنــون هیچگونــه
اعتبــاری بــه مــا داده نشــده اســت.
آریایــی در پایــان تاکیــد کــرد :بافــت تاریخــی دزفــول یــک
ســرمایه عظیــم ملــی محســوب مــی شــود کــه در صــورت
توجــه و اســتفاده از ظرفیــت هــای آن مــی توانــد نقــش
بســزایی در توســعه گردشــگری و شــکوفایی اقتصــادی
منطقــه از نظــر گردشــگری داشــته باشــد  .از ســویی
مشــکالتی کــه ایــن گنجینــه آجــری را تهدیــد مــی کنــد
نیازمنــد اعتبــارات کالنــی هســتند کــه از عهده شهرســتان
خــارج اســت؛ بنابرایــن تقاضــا داریم تا مســئوالن اســتانی و
کشــوری بــا درک اهمیــت و جایــگاه ایــن بافت در راســتای
تخصیــص اعتبــارات بــرای احیــا و رونــق ایــن بافــت
اقدامــات موثــری انجــام دهنــد.
ایجاد مسیر بافت گردی
مدیرســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری دزفــول
درخصــوص طــرح هــای مرمتــی در بافــت تاریخــی دزفــول
اظهــار کــرد :ایــن ســازمان در طــول ســال همــواره اقدامات
مرمــت و بهســازی کوچــک و بزرگــی را در سراســر بافــت
تاریخــی انجــام مــی دهــد.
مســعود شــامدیل افــزود :مرمــت بخشــی از خانــه ثبــت
ملــی ســهرابی ،مرمــت آســیاب هــای موجــود در زیــر پــل
جدیــد ،مرمــت و احیــای خانــه تاریخــی قلقچــی از جملــه
اقدامــات ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری دزفــول
در بافــت تاریخــی اســت کــه طــی ســال گذشــته اجــرا
شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس اولویــت هــا همــواره اقدامات
مرمتــی در بافــت انجــام مــی گیــرد ،گفــت :در نــوروز ۹۷
خانــه تاریخــی و باشــکوه قلقلچــی افتتــاح شــد کــه حاصل
تــاش شــبانه روزی و چنــد ماهــه ایــن ســازمان بــود
ضمــن اینکــه هــم اکنــون درحــال برگــزاری مناقصــه بــرای
تحویــل ایــن خانــه بــه بخــش خصوصــی هســتیم تــا از آن
بــه عنــوان یــک رســتوران ســنتی یــا طرحــی مشــابه بــا
فضــای ســنتی و تاریخــی اســتفاده شــود.
وی ،بهســازی و ســنگ فــرش معابــر پیــاده در بافــت
تاریخــی را از برنامــه هــای در دســتور کار ســازمان نوســازی
شــهرداری دزفــول در ســال جــاری برشــمرد و گفــت :ایــن
طــرح منــوط بــه دریافــت اعتبــار از ســتاد بازآفرینی کشــور
و شــهرداری اســت.
مدیرســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری دزفــول
همچنیــن ادامــه داد :ایجــاد یــک مســیر بافــت گــردی از
دیگــر برنامــه هــای در دســتور کار مــا بــرای ســال جــاری
اســت .ایــن مســیر بافــت گــردی از علــی مالــک آغــاز و تــا
مســجد سیاهپوشــان ادامــه دارد ،هرچنــد ایــن مســیرها
پراکنــده هســتند امــا در طــرح مذکــور ایــن مســیرها بــرای
تبدیــل بــه یــک معبــر بــه یکدیگرمتصــل مــی شــوند.
شــامدیل بــا بیــان اینکــه طــرح ترمیــم و بهســازی آســیاب
هــای زیرپــل باســتانی بــا مشــارکت و نظــارت اداره میــراث
فرهنگــی در حــال اجــرا اســت ،گفــت :در نظــر داریــم برای
ســال جــاری عملیــات اســتحکام بخشــی و مرمــت دو بــاب
خانــه تاریخــی و ثبــت ملــی دیگــر را نیــز در دســتور کار
قــرار دهیــم.
مدیرعامــل ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری دزفول
همچنیــن از آغــاز عملیــات اجرایــی پــروژه احیــای شــهر
زیــر زمینــی دزفــول خبــر داد و گفــت :محــدوده بافــت
کهــن دزفــول در گذشــته شــهری ســه الیــه بــوده؛ شــهری
در زیــر زمیــن (از طریــق اتصــال شــوادون هــا و قمــش ها)،
شــهری روی زمیــن و شــهری در بــاالی زمیــن (از طریــق
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اتصــال پشــت بــام هــا و ســاباط هــا) کــه متاســفانه در
اوایــل قــرن اخیــر و همزمــان بــا آغــاز شهرنشــینی مــدرن
و احــداث خیابــان هــای اصلی شــهر ،بســیاری از پیوســتگی
محــات دچار آســیب شــده امــا شــهر زیــر زمینــی دزفول،
بــا توجه بــه قــرار گرفتــن در عمــق زمیــن همچنان دســت
نخــورده باقــی مانــده و فقــط بخــش هایــی از آن بــه دلیــل
تغییــر ســبک زندگــی مــردم بــدون اســتفاده مانــده و فــرو
ریختــه اســت.
شـامدیل ادامـه داد :شـهر زیـر زمینی دزفول شـامل شـبکه
گسـترده از اتصـال شـوادون هـای خانـه هـای تاریخـی و
همچنیـن کانـال هـای زیر زمینـی آب بـر ،برای انتقـال آب
رودخانـه به قمش ها اسـت که این شـبکه هـای زیر زمینی
در تمـام بافـت تاریخـی دزفـول ،گسـترده بـوده و شـهر زیر
زمینـی دزفول را تشـکیل داده اسـت.
وی اضافــه کــرد :از ایــن روی احیــای ایــن شــهر شــگفت
انگیــز ،زمینــه توســعه گردشــگری شهرســتان دزفــول و بــه
تبــع آن اســتان خوزســتان را فراهــم مــی کنــد.
مدیرعامــل ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری دزفول
بیــان کــرد :بــا توجــه بــه جذابیــت بــاالی ایــن شــهر زیــر
زمینــی ،ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری دزفــول،
بــا درک اهمیــت احیــای آن و نقــش مهــم و کلیــدی ایــن
پتانســیل گرانبهــا ،در توســعه صنعــت گردشــگری جنــوب
کشــور ،اقدامــات گســترده ای را در راســتای احیــای آن
آغــاز کــرده اســت.
وی یــادآور شــد :در حــال حاضــر ایــن پــروژه در دو جبهــه
کاری در محلــه سیاهپوشــان واقــع در شــمال بافــت تاریخی
دزفــول و محلــه هــای پیرنظــر ،چولیــان و مســجد در
مرکــز شــهر دزفــول توســط ســازمان نوســازی و بهســازی
شــهرداری دزفــول در حــال اجــرا اســت.
عبــاس پاپــی زاده نماینــده مــردم دزفول در مجلس شــورای
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اســامی نیــز مدتی پیــش در یکــی از ســخنرانی هــای خود
ضمــن هشــدار نســبت بــه نابــودی بافــت کهــن و تاریخــی
دزفــول گفــت :تخصیــص اعتبــار ویــژه بــرای ســاماندهی
 ۲۷۰هکتــار بافــت قدیــم دزفــول ضــروری اســت.
وی  افــزود:از آنجــا کــه در بودجــه ســال جــاری اعتبــار
قابــل توجهــی بــه مرمــت و ســاماندهی بافــت هــای قدیمی
کشــور اختصــاص یافتــه بنابرایــن از اســتاندار خوزســتان
انتظــار مــی رود ســهم قابــل توجهــی از محــل ایــن
اعتبــارات را بــه حفــظ بافــت تاریخــی دزفــول اختصــاص
دهــد.
بافت تاریخی نیازمند نگاهی ملی
بافــت کهــن دزفــول نمــاد قرنهــا خاطــره جمعــی و هویت
اجتماعــی و فرهنگــی ســاکنان بومــی ایــن شهرســتان
اســت ،وجــود بافتهــای تاریخــی در هــر شــهری فرصتــی
بــرای افزایــش اشــتراکات ســاکنان آن شــهر اســت و مطابق
بــا بررســیها ،شــهرهایی کــه در خصــوص بافــت خــود
اقدامــات مؤثــری انجــام دادهانــد در حفــظ هویــت اجتماعی
خــود نیــز تــا حــد زیــادی موفــق بودهانــد ،از ایــن رو
مســئله بهســازی و نوســازی بافــت تاریخــی دزفــول یکی از
مســائل حائــز اهمیــت و انکارناپذیــر در موضوعــات فرهنگی
و اجتماعــی اســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه بافــت تاریخــی دزفــول کــه بــا
معمــاری اصیــل و کــم نظیــر خــود در گــذر هزارههــا جــان
ســالم بــه در بــرده ،ایــن ســالها در پــی بــی مهــری هــای
ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور و اســتان و تــاش ناکافی
مســئوالن شهرســتان بــا بحــران هایــی مواجــه اســت کــه
اگــر بــرای رفــع آنهــا یــک اقــدام کامــل و اصولــی صــورت
نگیــرد بــه زودی بایــد شــاهد تخریــب بخــش هــای زیــاد
دیگــری از ایــن مجموعــه باشــیم چــرا کــه مشــاهدات
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نشــان مــی دهــد کــه بــا وجــود تمــام تالشهــای اداره
میــراث فرهنگــی ،مجموعــه شــهرداری دزفــول و ســازمان
نوســازی و بهســازی در جهــت بهبــود وضعیــت بافــت ،بــه
دلیــل گســتردگی بافــت و هزینــه بــر بــودن طرحهــا،
ســرعت فرســودگی و آســیبهای ایــن مــکان تاریخــی
بســیار بیشــتر از توجهــات بــوده اســت در حالیکه شایســته
بــود در تمــام ایــن ســالها ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور
و یــا اســتان بــا درک اهمیــت و جایــگاه ایــن موزه آجــری و
بــا توجــه بــه گســتردگی وســعت و تعــدد بناهای ارزشــمند
موجــود در بافــت دزفــول بــرای آن یــک بودجــه اختصاصی
در نظــر مــی گرفــت تــا از ایــن ســرمایه عظیــم ملــی در
حــوزه میــراث فرهنگــی بــه درســتی بهــره بــرداری شــود.
بدیهــی اســت بافــت تاریخــی دزفــول بــه عنــوان یــک
مجموعــه تاریخــی و ملــی بایســتی بــه شایســتگی معرفــی
و مرمــت شــود کــه در ایــن مســیر عــاوه بــر همراهــی
انجمــن هــای مردمــی ،خیریــن شهرســتان و ادارات
مختلــف ،رفــع بحــران هــای پیــش روی ایــن گنجینــه
آجــری نیازمنــد نگاهــی ملــی و فرامنطقــه ای ازســوی
ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور اســت تــا بــا رونق بیشــتر
بــه عنــوان یکــی از ســرمایه هــای غنــی معمــاری ،تاریخــی
و فرهنگــی کشــور حفــظ شــود.
بــه نظــر مــی رســد وجــود یــک تشــکیالت مجــزا هماننــد
ایجــاد یــک شــهرداری بافــت قدیــم بــا اســتفاده از اعتبارات
ملــی مــی توانــد مهمتریــن راهــکار بــرای رهایــی بافــت
تاریخــی دزفــول از کابــوس ویرانــی باشــد کــه ایــن امــر
نیازمنــد توجــه و همــت مســئوالن شهرســتان و اســتان و
پیگیــری هــای آنــان بــرای جــذب اعتبــار و تحقــق ایــن
طــرح اســت تــا بافــت تاریخــی دزفــول کــه یــک ســرمایه
ملــی محســوب مــی شــود همچنــان بــا همــان شــکوه و
عظمــت تاریخــی ،بــه حیــات خــود ادامــه دهــد.
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گردش در سرزمین رنگهای دلبرانه/ازسایهسار بلوطها تاخنکای آبشارها

صدیقه امیدی

کهگیلویــه و بویراحمــد ســرزمین
چهارفصــل بــرف و آفتــاب،
تپهماهورهــای ســبز ،دنــای ســر بــه
آســمان ســاییده ،آبشــارهای خروشــان
و بلوطهــای هزارســاله ،در ایــن
فصــل از ســال میزبــان خوبــی بــرای
گردشــگران اســت.

خورشــید کــه از قلــه بلندتریــن کوههــا طلــوع میکنــد،
هنگامــه ســفر اســت ،ســفر بــه ســرزمین چهارفصــل
کهگیلویــه و بویراحمــد کــه طبیعــت بــر هــر گوشــه از آن
نقشــی دیگرگونــه نگاشــته اســت بــا آمیــزهای از رنگهــای
دلبرانــه کــه در دل کوههــا و جنگلهــا حکشــده ،در
چشــمهها جوشــیده ،در رودهــا خروشــیده و در آبشــارها
ســرازیر شــده اســت.
کهگیلویــه و بویراحمــد ســرزمین چهارفصــل بــرف و
آفتــاب ،ســرزمین تپهماهورهــای ســبز ،مــردان بــزرگ،
دیــار آریوبــرزن ،دنــای ســر بــه آســمان ســاییده ،آبشــارهای
خروشــان و بلنــد ،بلوطهــای هزارســاله دامنههــای ســبز و
اللههــای واژگــون دنــا اســت.
ایــن دیــار  در دســتش هــزاران بلــوط هزارســاله میخنــدد،
هزارچشــمه ســرود زندگــی میخوانــد ،رودهایــش حیــات
میبخشــند و آبشــارهایش نغمــه عشــق میخواننــد.
از شــیراز کــه بــه ســمت غــرب بــروی ،از اصفهــان کــه
بهســوی جنــوب ســفر کنــی ،از اهــواز کــه راه مشــرق
را بپیمایــی و از بوشــهر کــه بــه ســمت شــمال عــزم ســفر

کنــی بــه کهگیلویــه و بویراحمــد میرســی بــا مســاحت ۱۶
هــزار کیلومترمربــع در میــان کوهســتانهای شــکوهمند و
ســترگ زاگــرس.
بویراحمــد و دنــا شهرســتانهای سردســیر اســتان هســتند
کــه دنــا بهشــتی زیبــا را بــر آنــان ارزانــی داشــته و در پــای
ایــن کــوه ســترگ ،در کمربنــدی از بلوطهــا و درختــان
کوهــی محصورشــدهاند.
شــهرهای یاســوج و ســی ســخت هــم در دامــن سرســبز
دنــای اســتوار آرمیدهانــد و نــوای جویبارهــا و رودهــا و
آبشــارها و طنین دلکــش صدای نســیم در گندمزارهایشــان،
هــر بیننــدهای را مســحور خــود میکنــد.
ایــن اســتان را زیباییهــای بســیاری در برگرفتــه کــه در این
فصــل ســال ،از آب و هوایــی مناســب و دلپذیــر برخــوردار
بــوده و میتوانــد اوقــات بســیار خــوب و خاطرهانگیــزی را
بــرای مســافران رقــم بزنــد.
آبشار یاسوج
یکــی از زیباییهــای طبیعــی شــهر یاســوج ،آبشــار زیبــای
آن اســت کــه در پنــج کیلومتــری شــمال ایــن شــهر در دل
درهای زیبــا جــا خــوش کــرده اســت و هرســاله در بهــار و
تابســتان و پاییــز میزبــان مســافرانی اســت کــه از سراســر
کشــور بــه دیــدارش میآینــد.
ایــن آبشــار خنــکای نســیم گون ـهای بــه شــهر بخشــیده و
مــکان تفریحــی زیبایــی اســت کــه بــا داشــتن مکان اســکان
و شـبمانی ،بــا آبوهوایــی مطبــوع و درختــان بلــوط چنــد
صدســاله ،آرامــش را بــرای مســافرانش بــه همــراه دارد.
گرداگــرد پایتخــت طبیعــت ایــران را درههــا و کوههــا و

بلوطهــا و آبشــارها و رودخانههــا همچــون کمربنــدی زیبــا
احاطــه کــرده اســت.
پارک جنگلی
یکــی دیگــر از مکانهــای تفریحــی کهگیلویــه و بویراحمــد،
پــارک جنگلــی یاســوج اســت کــه بزرگتریــن پــارک
جنگلــی در جنــوب کشــور بــوده و بــا مســاحت  ۸۰۰هکتــار
در بــام شــهر قــرار دارد.
تنگ گنجهای
منطقــه گردشــگری تنــگ گنجــهای در  ۱۳کیلومتــری
شــهر یاســوج و در مســیر جــاده یاســوج بــه سیســخت بــا
چشــمههایی جوشــان در درهای بــا درختــان چنــار بســیار
مرتفــع و پوشــش جنگلــی درخــت بلــوط واقــع اســت.
تنــگ زیبــای گنج ـهای جاذبــه دیگــری اســت کــه انبوهــی
از درختــان را در خــود جــایداده و چشــمههایی کــه از دل
کوههــا میجوشــد.
ایــن تنگــه کــه در منطقــهای بــه نــام روســتای گنجــهای
واقعشــده اســت ،دارای چندیــن چشــمه آب ســرد و گــوارا
بــوده کــه همــه آنهــا از کوههــای ســر بــه فلــک کشــیده
دنــا ،عــروس زاگــرس سرچشــمه میگیــرد.
تنــگ گنجـهای در میــان تنگههــای زیبــای دیــار چهارفصل
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد ،گنجین ـهای بینظیــر اســت
و درختــان تنومنــد و ســر بــه آســمان ســاییدهاش ،ســایهبان
چشــمههای جوشــان و خنکــی اســت کــه از دل صخرههــا
و ســنگها جوشــیدهاند.
از نــکات بــارز ایــن تفرجــگاه زیبــا ایــن اســت کــه جــاده
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مواصالتــی یاســوج  -سیســخت در کنــار ایــن تنگــه بــوده
و درختــان بلــوط ،بنــه و زالزالــک آب و هوایــی دلانگیــز و
فرحبخــش بــه آن بخشــیده اســت.
دریاچه سد شاه قاسم
دریاچــه ســد «شــاه قاســم» در مکانــی دیگــر از ســرزمین
آریــو بــرزن و در پنــج کیلومتــری جنــوب شــهر یاســوج در
ورودی شــهر و در باریکــه راهــی زیبــا قــرار دارد.
ایــن دریاچــه بــا داشــتن مــکان اســکان و منظــره زیبــای
دریاچــه و درختــان زیبــا ،روزی آرامشبخــش را بــرای هــر
مســافری رقــم خواهــد زد.
روستای پلکانی کریک
روســتای کریــک در  ۲۵کیلومتــری شــهر یاســوج ،روســتایی
نــام آشــنا بــرای مردمــان ایــن دیــار اســت کــه بــه نــام
ماســوله جنــوب شــهرت یافتــه اســت.
ورودی روســتا جــادهای زیبــا اســت کــه ازیکطــرف
مشــرفبه کــوه و جنــگل و درختــان بلــوط و از طــرف دیگــر
مشــرف بــر شــالیزارهایی اســت کــه بــوی زندگــی از آنهــا
بــه مشــام میرســد.
در ایـن روسـتا خانههـا از گل و سـنگ و چـوب ساختهشـده
کـه حیـاط یـک خانه بـام خانه دیگـر اسـت و این سـیر ادامه
دارد تـا به نزدیک کوه برسـد .ایـن دهکده در انبـوه درختان و
باغهـا و شـالیزارها و رودخانههـا محصور شـده اسـت.
آبشار تنگ تامرادی
آبشــار تنــگ «تامــرادی» از دیگــر جاذبههــای شــهر یاســوج
اســت کــه در دل کوهــی ســترگ قرارگرفتــه و مجموع ـهای
اســت از  ۱۵آبشــار کــه هرکــدام در ارتفاعــی متفــاوت قــرار
داشــته و در بیشــترین ارتفــاع ،بــه  ۱۵متــر میرســد.
ایــن آبشــار در مکانــی جنگلــی بــا چشــمههایی جوشــان
قــرار دارد.
سی سخت
یکــی دیگــر از شــهرهای سردســیری اســتان کــه
تابســتانهای گــرم را در خنــکای دامنــه آن میتــوان بــا
آرامــش ســپری کــرد ،شــهر زیبــای ســی ســخت اســت کــه
طبیعــت ،روحــی بهشــتی بــر آن دمیــده اســت.
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ایـن شـهر از شـمال بـه
شهرسـتان لـردگان ،از
شـرق بـه سـمیرم ،از جنـوب
بـه شهرسـتان بویراحمـد
و از غـرب بـه شهرسـتان
کهگیلویـه محـدود میشـود.
در ایــن شــهر اختــاف
ارتفــاع بلندتریــن و
پس ـتترین نقــاط منطقــه بالغبــر  ۳۰۰۰متــر اســت و نــام
شــهر نیــز برگرفتــه از داســتان کیخســرو پادشــاه کیانــی
و بیــژن ســردار بــزرگ ایرانزمیــن و  ۲۹نفــر از مــردان
جنگجــوی ایــن ســردار بــزرگ اســت کــه شــهر ســی پهلوان
یــا ســی ســخت نــام گرفتــه اســت.
بیــژن ســردار کیانــی و  ۲۹تــن از یــاران خــود در راه عبــور از
کــوه قــوش مســتان دنــا بــر اثــر کــوالک شــدید جــان خــود
را از دســت دادنــد و نــام ایــن شــهر را بــه یــاد ســی مــرد
بــزرگ و ســخت ،ســی ســخت گذاشــتند.
چشمهمیشی
بزرگتریــن و پرآبتریــن چشــمه شــهر ســی ســخت کــه
هرســاله مســافران بســیاری را راهــی ایــن شــهر میکنــد،
چشــمه «میشــی» نــام دارد کــه بــه چشــمه بشــو نیــز
معــروف اســت .نــام ایــن چشــمه برگرفتــه از داســتان
کیخســرو و تــن ســپردن او بــه آب در ایــن چشــمه اســت.
غار ده شیخ
بــر اســاس بررســیهای زمینشناســی ،شــکلگیری ایــن
غــار مربــوط بــه دوره دوم زمینشناســی اســت کــه طــی
ســالیان طوالنــی ،براثــر ریــزش نــزوالت جــوی ،حفرههایــی
در غــار ایجادشــده و آب درون حفرههــا بــه بیــرون راهیافتــه
و موجــب تشــکیل قندیلهــای اعجابانگیــز و داالنهــای
زیبــا شــده اســت.
حرم بی بی حکیمه
یکــی از مکانهــای مهمــی کــه ســاالنه زائــران فراوانــی را
بــه گچســاران میکشــاند ،آســتانه مقدســه حضــرت بیبــی
حکیمــه(س) خواهــر امــام رضــا(ع) اســت.
ایــن بــارگاه مقــدس چــون مرواریــدی در دل کوهســتانهای
زاگــرس جنوبــی و در نزدیکــی خلیــج نیلگــون فــارس قــرار
دارد و زائرانــی از جایجــای کشــور و خــارج از کشــور بــه
زیارتــش میشــتابند تــا بــوی علــی بــن موس ـیالرضا(ع) را
در جنــوب و در آســتان او استشــمام کننــد.
مرقــد مطهــر بیبــی حکیمــه(س) یکــی از پرآوازهتریــن
امامزادههــای جنــوب کشــور اســت کــه در  ۸۰کیلومتــری
جنــوب گچســاران در ضلــع شــرقی روســتای بیبــی
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حکیمــه از توابــع ایــن شهرســتان ،حدفاصــل بنــدر گنــاوه به
مرکــز گچســاران (دوگنبــدان) در میــان تنگــهای بــزرگ و
طوالنــی قــرار گرفتــه اســت.
ایــن مرقــد مقــدس در فضایــی تقریبــاً دایــرهای شــکل
قرارگرفتــه اســت و در اصــل فضایــی بــاز و طبیعــی بــوده
کــه در عمــق کوهســتانی صعبالعبــور و منحصربهفــرد
ایجادشــده اســت بهگونــهای کــه ســقف آن بــه شــکل
ناهمــواری سنگتراشــی شــده و دیوارههــای آن بــا ســیمان
زبــرهکاری شــده اســت.
آرامــگاه بیبــی حکیمــه(س) دقیقــاً در نقطــه مرکــزی و
وســط دایــره قــرار نگرفتــه و بیشــتر بــه ســمت شــمال رفتــه
اســت و در کنــار ایــن آرامــگاه ،قبــر دیگــری وجــود دارد کــه
بــر اســاس روایــات معتبــر ایــن محــل مربــوط بــه گلگل
خاتــون کنیــز بــا نجابــت و وفــادار بیبــی حکیمــه(س)
اســت.
بالد شاپور
یکــی دیگــر از شــهرهای گرمســیری اســتان کــه آثــار
بســیاری از تاریــخ صفویــه را بــا خــود دارد ،شــهر دهدشــت
اســت کــه شــهر تاریخــی بــاد شــاپور در ایــن شــهر
گردشــگران را بــه تاریــخ پیونــد میزنــد.
شــهر تاریخــی بــاد شــاپور بــه دلیــل وجــود بــارگاه هفــت
امامــزاده در آن ،بــه شــهر هفتگنبــد نیــز مشــهور اســت
کــه بــا ســفر بــه ایــن شــهر میتــوان تاریــخ را از الب ـهالی
حجرههــا ،کاروانســراها و مســاجد بــه تماشــا نشســت.
در ایــن بافــت تاریخــی کهــن و زیبــا ارگ محمدخانــی،
مســجد مــورک ،قبــر خضــر نبــی ،بــرج دیدبانــی ،حمــام
کهیــار ،حمــام ضلــع شــرقی ،حمــام مســجد جامــع کــه بــه
حمــام محمــد مشــهور اســت ،کاروانســرا و بــازار امامــزاده
جابــر قــرار دارد.
آبشار کمر دوغ
آبشــار کمــر دوغ از دیگــر جاذبههــای شهرســتان کهگیلویــه
اســت کــه آب آن ســفیدرنگ و دوغ ماننــد اســت و بــه همین
واســطه آن را آبشــار کمــر دوغ مینامنــد.
ایـن آبشـار در بخـش چاروسـا ،در فاصلـه  ۸۵کیلومتـری
دهدشـت و در کوهپایههـای غربـی کـوه سـیلوم واقعشـده و
نزدیـک بـه  ۱۰۰متـر ارتفـاع و بیـش از  ۶۰متر عـرض دارد.
در هــر گوشــه از ســرزمین کهگیلویــه و بویراحمــد
طبیعــت نقشــی بیبدیــل نگاشــته و تاریــخ نیــز در
کوچهپسکوچههایــش قــدم زده اســت .طبیعــت بکــر
و زیبــای دامنههــای دنــا ،جوشوخــروش رودخانههــا و
آبشــارها ،نغمــه فراموششــده پرنــدگان و صــدای هلهلــه باد
در گندمزارهــا ،گوش ـهای از زیباییهــای بینظیــر ســرزمین
آریوبــرزن اســت کــه مســافران را بــه خــود میخوانــد.
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گلزارهای کرمان بهشتی درانتهای زاگرس/
از دشتهای رنگارنگ تا غار یخی
اسما محمودی

دشــتهای مملــو از گل در اللــهزار،
گلــزار و بیدخــون کرمــان در هــوای
بــاالی  50درجــه شــهرهای جنوبــی
ایــران ایــن روزهــا بــه مکانــی بــرای
گــردش مســافرانی تبدیلشــده
کــه ییالقنشــینی در زاگــرس را
بر گز ید ها نــد .

اســتان کرمــان ایــن روزهــا و در اوج گرمــای تابســتان در
اســتانهای جنوبــی کشــور پذیــرای هــزاران گردشــگر
در مناطــق سردســیر و ارتفاعــات اســت ،در کنــار
شهرســتانهای بافــت و رابــر و جیرفــت کــه بــه بهشــت
کرمــان شــهرت دارنــد و مملــو از درههــای سرســبز و
رودخانههــای جــاری در زیــر جنگلهــای بنــه و گــردو و
بــادام هســتند در ســوی دیگر اســتان در شهرســتان بردســیر
شــاهد وجــود دشــتهایی مملــو از گل هســتیم.
شهرســتان بردســیر نزدیکتریــن شهرســتان بــه شــهر
کرمــان بــوده کــه در مســیر کرمــان -بندرعبــاس و کرمــان
 شــیراز قــرار گرفتــه اســت .ایــن شهرســتان بزرگتریــنگلزارهــای اســتان کرمــان را در خــود جــای داده اســت
کــه شــامل گلزارهــای طبیعــی در روســتای اللـهزار و گلــزار
و بیدخــون و گلزارهــای مصنوعــی در روســتاهای مختلــف
بهخصــوص اللــهزار اســت کــه دشــت را مملــو از گلهــای
صورتــی محمــدی کــرده اســت.

«اللهزار» عروس طبیعت کرمان
باغهــای مملــو از میوههــای تابســتانی نیــز طراوتــی خــاص
بــه ایــن بخــش از اســتان کرمــان داده اســت« ،اللــهزار»
تــاج طبیعتگــردی تابســتانه اســتان کرمــان اســت .ایــن
بخــش از اســتان کرمــان مرتفعتریــن منطقــه مســکونی
اســتان کرمــان محســوب میشــود کــه در دامنــه کــوه شــاه
و کوههــای هــزار در انتهــای سلســله کوههــای زاگــرس
قرارگرفتهانــد و مهمتریــن منابــع آب مرکــز اســتان نیــز
از ارتفاعــات ســر بــه فلــک کشــیده ایــن منطقــه تأمیــن
میشــود.
وجــود دههــا ســد آبــی زیبایــی خاصــی بــه منطقــه داده و
کمــپ گردشــگری اللــهزار نیــز امکانــات موردنیــاز بــرای
اســکان گردشــگران را فراهــم کــرده اســت.
ارتفاعــات الل ـهزار مملــو از گیاهــان مختلــف دارویــی اســت
و بــا بــاال رفتــن ارتفــاع منطقــه تنــوع و خــواص گیاهــان
دارویــی منطقــه نیــز تغییــر میکنــد .ایــن منطقــه در ۷۵
کیلومتــری شــهر بردســیر قرارگرفتــه اســت و  ۲۷۰۰متــر از
ســطح دریــا ارتفــاع دارد.
ارتفــاع ایــن منطقــه ســبب شــده اســت اقلیــم الل ـهزار نیــز
تغییــر کنــد و در اکثــر روزهــای گــرم تابســتان اللـهزار یکــی
از خنکتریــن مناطــق مســکونی کشــور محســوب شــود و
نکتــه قابلتوجــه اینکــه آب در ایــن روســتا در دمــای ۸۵
درجــه ســانتیگراد جــوش میآیــد.
هــزاران هکتــار بــاغ گل محمــدی و انــواع گیاهــان دارویــی

در اللــهزار وجــود دارد و قطــب تولیــد گیاهــان دارویــی
و عرقیجــات در اســتان کرمــان و دومیــن قطــب تولیــد
گالب در کشــور محســوب میشــود .گل محمــدی و انــواع
عرقیجــات ازجملــه عــرق نســترن ،گالب ،نعنــاع ،کاســنی و
دههــا گونــه دیگــر از ایــن نــوع محصــوالت در صدهــا کارگاه
خانگــی در منطقــه تولیــد میشــود و درب آنهــا بــه روی
گردشــگران بــاز اســت.
روســتای اللـهزار و دشـتهای اطرافــش پهنـهای از گلهــای
رنگارنــگ ازجملــه اللــه ،شــقایق ،بنفشــههای کوهــی
و آاللــه را در مقابــل چشــم گردشــگران قــرار داده اســت و
تابلویــی رنگارنــگ را در دامن ـهای مرتفــع از کــوه قــرار داده
کــه طبیعتــی دلنشــین را تداعــی میکنــد.
روســتای اللــهزار در دامنــه کــوه اســتقرار دارد و اکثــر
خانههــای ایــن روســتا بــه شــکل ســنتی و بهصــورت خانــه
بــاغ بناشــدهاند و زندگــی ســنتی مــردم در ایــن روســتا در
خانههــای بومگــردی در مقابــل دیــدگان گردشــگران قــرار
گرفتــه اســت.
طبــق گفتــه مــردم محلــی در هــر فصــل از ســال دشـتهای
اللــهزار بــه دلیــل رویــش گلهــای خــاص رنگــی جدیــد
بــه خــود میگیرنــد .در هــر جایــی از ایــن دشــت صــدای
بلبلهــای هزاردســتان و ســهرههای وحشــی بــه گــوش
میرســد کــه روح تازگــی و طــراوت بیپایــان را بــه ایــن
روســتا میبخشــد.
ارتفاعــات اللــهزار در فصــول مختلــف ســال پذیــرای
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کوهنــوردان و صخرهنــوردان از سراســر کشــور اســت،
صنعــت گردشــگری در ســالهای اخیــر در ایــن منطقــه
توســعهیافته اســت و مــردم پذیــرای اســتقبال قابلتوجــه
گردشــگران هســتند کــه بــا آغــاز فصــل بهــار بــه الل ـهزار
میآینــد و تــا روزهــای آخــر تابســتان در ایــن منطقــه
حضورشــان ادامــه دارد.
شـغل اصلـی مـردم کشـت گیاهـان دارویـی و در نهایـت
عرقگیـری از آنهـا در خانههـا و کارگاههای محلی اسـت .در
پهنه دشـت و دامنه کوه نیز سـیاهچادرهای عشـایر برپا شـده
اسـت که منظـرهای زیبـا را ایجـاد کرده اسـت.
نکتــه جالــب اینکــه حتــی در روزهــای گــرم تابســتان بــرف
روی قلــه کوههــای مرتفــع منطقــه دیــده میشــود کــه
بــا آب شــدن آنهــا دههــا رودخانــه در پهنــه دشــت ایجــاد
میشــود کــه اکثــرا ً بــه ســدهای خاکــی ازجملــه ســد
اللــهزار ختــم میشــود کــه زمینــه ماهیگیــری و تفریــح
مــردم را نیــز فراهــم کــرده اســت .همچنیــن بقعــه امــامزاده
هاشــم نیــز در روســتای اللـهزار بــه مکانــی بــرای آرامش دل
تبدیــل شــده اســت.
امــا در کنــار «اللـهزار» یکــی از زیباتریــن روســتاهای کشــور
بــه نــام «گلــزار» وجــود دارد ،همانطــور کــه از نــام ایــن
روســتا هــم مشــخص اســت گلــزار نیــز مملــو از دشـتهای
گل اســت امــا کشــاورزی و باغهــای پــر ثمــر گالبــی و
ســیب ،زردآلــو و گیــاس هــم در ایــن روســتا وجــود دارد
کــه مــردم بــرای معرفــی محصوالتشــان هرســال جشــنواره
ســیب و گالبــی راه میاندازنــد.
 ۳۰کیلومتر مربع دشت مملو از گل
از گلـزار بهعنـوان بهشـت گمشـده کرمـان یاد میکننـد این
دشـت دلفریـب در کنـار جاذبههـای طبیعـی دارای ابنیـه
و مناطـق تاریخـی نیـز اسـت ،در راه رسـیدن بـه این دشـت
باید از جـادهای که در دو سـویش باغهای میـوه قرارگرفتهاند
عبـور کرد .امـا یکی از زیباتریـن جلوههای این منطقه دشـت
ریـواس اسـت کـه مملـو از گلهایـی بـا همیـن نـام اسـت و
وسـعت  ۳۰کیلومترمربـع را در بـر میگیـرد.
درختــان کهنســال و خانههــای خشــت و گلــی و گنبــدی
ایــن منطقــه در کنــار رودخانههــای خروشــان مجموع ـهای
زیبــا را بــه وجــود آورده کــه هــزار و  ۵۰۰هکتــار بــاغ انــواع
میوههــای تابســتانی تزئینــش کــرده اســت.
منــاره ســلجوقی ،شــیروئیه ،مســجد جامــع ،مســجد
حســینخانی ،آســیاب آبــی ،دارقاضــی ،بــاغ چهــل کــره،
خانههــای فرمانفرمــا و اماکــن زیارتــی چــون آســتان
مقــدس امامــزاده عبــداهلل(ع) ،گــذرگاه امیرالمؤمنیــن(ع)،
بقعــه شــیخ هــارون و شــاه مــراد ازجملــه داشــتههای
تاریخــی گلــزار هســتند.
از ایــن روســتا بــا عنــوان روســتای شــکوفهها نیــز یــاد
میشــود و بــه دلیــل وجــود درختــان متعــدد میــوه روســتا
مملــو از شــکوفه میشــود کــه در فصــل تابســتان گلــزار
را بــه مرکــز اصلــی تأمیــن میــوه شــهرهای بــزرگ اســتان
کرمــان تبدیــل میکنــد.
بیدخــون میزبــان تنهــا یخچــال طبیعــی اســتان
کرمــان و درختــان گــردوی  ۲۰۰۰ســاله
امــا شــاید بتــوان گفــت یکــی از زیباتریــن مناطــق
طبیعتگــردی اســتان کرمــان روســتای بیدخــون اســت،
ایــن روســتا در  ۳۶کیلومتــری بردســیر قــرار دارد.
ایــن روســتا در درهای بــا همیــن نــام قــرار گرفتــه اســت کــه
متراکمتریــن باغهــای میــوه اســتان کرمــان را تشــکیل
میدهنــد ،بیدخــون مملــو از باغهــای گــردوی کهنســال
اســت ،مــردم ایــن روســتا میهماننــواز هســتند و دههــا
مرکــز بومگــردی در ایــن روســتا وجــود دارد.
درختــان گــردوی  ۲هزارســاله در کنــار رودخانهای خروشــان

کــه از ارتفاعــات ســرازیر شــده اســت طــراوت روســتا را بــا
بــوی پونــه و بابونــه و آاللــه درهمآمیختــه اســت .امــا یکــی
از عجیبتریــن دیدنیهــای بیدخــون تنهــا یخچــال دائمــی
اســتان کرمــان اســت.
در ارتفاعــات بیدخــون صخرههــای دائمــی از یــخ وجــود
دارد کــه در میــان آنهــا غارهــای یخــی پدیــد آمــده
اســت .تودههــای عظیــم از بــرف و یــخ کــه باقیمانــده از
بارشهــای ســالهای گذشــته هســتند .ایــن یخچالهــا
مهمتریــن منبــع آب بیدخــون در فصــل تابســتان هســتند
و طبیعتــی بکــر و دلنشــین را ایجــاد کردهانــد.
گفتــه میشــود ایــن روســتا از دورههای قبــل از ورود اســام
بــه ایــران پابرجــا بــوده اســت و برخــی از درختــان ایــن
روســتا عمــری بیشــتر از دو هــزار ســال دارنــد ،لهجــه مــردم
بیدخــون محلــی و منحصربهفــرد اســت و درآمــد مــردم ایــن
روســتا اکثــرا ً از راه کشــاورزی تأمیــن میشــود.
روســتا در دامنــه دره و در امتــداد روســتا بنــا شــده اســت
گــردو ،گیــاس و گالبــی ،ماســت ،شــیر ،پنیر ،کشــک ،روغن
حیوانــی ،پوســت ،کــرک و پشــم گوســفند و عســل ازجملــه
ســوغات ایــن روســتای زیبــا محســوب میشــود.
ایــن روســتا بــا کوههــای دســتکوئیه ،بحــر آســمان و کــوه
یشــم محصــور شــده اســت کــه موجــب حضــور مســتمر

کوهنــوردان حرف ـهای در منطقــه اســت و بــه همیــن دلیــل
در ارتفاعــات کمپهــای کوهنــوردی احــداث شــده اســت.
فرهنــگ غنــی مــردم ایــن منطقــه موجــب ایجــاد معمــاری
منحصربهفــرد شــده ،ضمــن اینکــه لبــاس مــردم و غذاهــا و
حتــی بازیهــای بومــی و محلــی مــردم بیدخــون هــم جــزو
جاذبههــای گردشــگری اســت.
در کنــار ایــن ســه روســتای مملــو از گل کــه ایــن
روزهــا میزبــان هــزاران گردشــگر از اســتانهای مجــاور
و دور و نزدیــک کشــور هســتند شهرســتان بردســیر
دارای جاذبههــای منحصربهفــرد دیگــری در زمینــه
طبیعتگــردی و تاریخــی اســت کــه در زیــر بــه برخــی از
آنهــا اشــاره میشــود.
منطقــه حفاظتشــده بیدوئیــه زیســتگاه غــزال
ایرانــی
ایــن منطقــه از ســال  ۵۷تحــت حافظــت بــوده اســت
و مســاحتی معــادل  ۱۶۶هــزار و  ۳۳هکتــار دارد و
رودخانههــای همیشــه جــاری در ایــن منطقــه در طــول
ســال پذیــرای گونههــای مختلــف پرنــدگان آبــزی و کنــار
آبــزی اســت.
پوشـش گیاهـی منطقه شـامل درمنـه ،فرفیـون  ،قیـچ ،گز،
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گـون ،بنـه ،بلـوط ،آلبالـو وحشـی و ارژن اسـت ،ایـن منطقه
ازنظـر تنـوع گیاهی نیـز از اهمیـت خاصـی برخوردار اسـت.
آهــو ،کل وبــز ،قــوچ و میــش ،کاراکال و یوزپلنــگ انــواع
گربهســانان نــادر ازجملــه یوزپلنــگ آســیایی از جانــوران
حمایتشــده ایــن منطقــه محســوب میشــوند و بیشــترین
جمعیــت زاد و ولدکننــده چهارپایــان علفخــوار و پرنــدگان
در اســتان کرمــان در ایــن منطقــه یافــت میشــود .ایــن
منطقــه یکــی از بهتریــن و مهمتریــن زیســتگاهها بــرای
آهــو یــا همــان غــزال ایرانــی در اســتان کرمــان اســت.
آبشار هجین
آبشــار هجیــن در بخــش شــمالی شــهر بردســیر و در میــان
دشــت همــواری کــه روســتاهای هجیــن ،ملکآبــاد ،خالــق
آبــاد و آبادیهــای دیگــری کــه حاشــیه رودخانــه هجیــن
شــکلگرفتهاند؛ قــرار دارد.
در ایــن منطقــه چش ـماندازهای زیبایــی از باغهــا و پوشــش
ســبز درختــان وحشــی بــه وجــود آمــده کــه جریــان آب
رودخانــه ،بــر طــراوت و جلوههــای آن افــزوده اســت .ایــن
جلوههــا باوجــود آبشــار هجیــن ،دلنوازتــر و دیدنیتــر
شــدهاند.
ایــن رودخانــه بــه ســمت کبوترخــان و جــاده کرمــان-
رفســنجان ادامــه مییابــد .محــدوده و بســتر آبشــار هجیــن
را تختهســنگهای پهــن در برگرفتهانــد و جریــان
رودخانــه بــا ارتفاعــی حــدود ۶متــر ،بــه حوضچـهای کــه در
کــف ســخت زمیــن شــکلگرفته  ،فرومیریــزد .پوشــش
درختهــا و درختچههــا بهخصــوص «ســرخگزها» بــر
زیباییهــای ایــن محــدوده میافزایــد.
دریاچه ترشاب
دریاچــه تُرشــاب یکــی از دریاچههــای اســتان کرمــان اســت
کــه در  ۱۳کیلومتــری جنــوب شهرســتان بردســیر و در
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نزدیکــی روســتای ترشــاب قــرار دارد.
ایــن دریاچــه فصلــی از ذوب برفهــای ارتفاعــات و همچنین
رودخانــه فصلــی آب بخشــا تغذیــه میشــود .وســعت ایــن
دریاچــه بــر اســاس میــزان آبگیــری آن متفــاوت اســت و
بهطــور متوســط عمــق آن بــه  ۵۰ســانتیمتر نمیرســد.
آب ایــن دریاچــه شــور و غیرقابــل اســتفاده اســت.
در اطــراف دریاچــه بیشــتر گیــاه ن ِــی دیــده میشــود کــه
بهصــورت انبــوه و متراکــم ،بیــش از  ۸۰درصــد ســطح آن را
ـی ،گیاهــان دیگــری چــون ســازو و
میپوشــاند .بــه همــراه نـ ِ
لویــی نیــز دیــده میشــود.
حیاتوحــش دریاچــه ترشــاب را بیشــتر انــواع پرنــدگان
تشــکیل میدهنــد بهویــژه پرندگانــی چــون اردک سرســبز،
اگــرت ســفید و حواصیــل خاکســتری کــه در زمســتانها در
ایــن منطقــه مــأوا میگیرنــد .از پســتانداران اطــراف تــاالب
نیــز میتــوان بــه گــرگ و روبــاه اشــاره کــرد.
ارگ تاریخی بردسیر
ارگ بردســیر در مرکــز شــهر بردســیر و روبــروی مســجد
جامــع ،کــه خــود نیــز از آثــار قدیمــی اســت ،قــرار دارد.
مســاحت آن بیــش از  ۲۳۰۰مترمربــع بــوده کــه بهطــور
میانگیــن  ۸متــر باالتــر از ســطح خیابــان اســت .قدمــت این
ارگ بــه بیــش از  ۳۰۰ســال قبــل میرســد.
فضاهــای بیــرون آمــده در کاوشهــای مختلــف ،ازجملــه
یــک حیــاط بــا چهــار ایــوان قرینــه کــه دارای هشــت ورودی
اســت و نیــز ســایر امکانــات ســکونتی از قبیــل آشــپزخانه
و سیســتم آبرســانی بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه ارگ
بردســیر روزگاری مــکان مناســبی بــرای ســکونت حاکمــان
بــه شــمار میرفتــه و بهعنــوان یــک قلعــه نظامــی مطــرح
بــوده اســت.
در ســفال دهانــه یکــی از حلقههــای چــاه بــا خــط نســتعلیق
ایــن عبــارت نوشتهشــده «محمدقلــی ســنه  ،»۱۱۲۳کــه

تاریــخ ســاخت بنــا را نشــان میدهــد .مصالــح بهکاررفتــه در
ســاخت ایــن بنــا خشــت خــام اســت و در مــواردی ماننــد
فــرش حیــاط و ســاخت حــوض ،از آجــر اســتفاده شــده
اســت.
بــرای تأمیــن آب موردنیــاز ،از چاههــای موجــود در ارگ
اســتفاده میشــده و آب پــس از طــی مســیر شــیبداری از
چــاه یــا آبانبــار تــا تنبوشــه وســط حــوض بهصــورت فــواره
ظاهــر میشــده کــه بــه آن زیبایــی خاصــی میبخشــیده
اســت .تاکنــون اشــیاء مختلفــی ماننــد ســفالهای ســاده
و لعــابدار ،ظــروف مربــوط بــه دوره ایلخانــی و صفــوی،
اشــیاء فلــزی و آالت جنگــی و دو گــوی فلــزی مربــوط بــه
توپهــای دوران صفویــه ،معــروف بــه زنبــورک یافــت شــده
اســت.
خانه بهادر الملک
خانـه بهادرالملـک بردسـیر یکـی از بناهـای تاریخـی شـهر
بردسـیر اسـت .ایـن خانـه در بـ ِر غربـی خیابـان شـریعتی
بردسـیر واقع اسـت .این بنا توسـط عبدالمظفرخان سـرتیپ
مشـهور بـه بهادرالملـک کـه در بردسـیر بـه لقـب «ابـدال»
معـروف بـود ،بـه روزگار قاجـار سـاخته شـده اسـت.
ایــن بنــا همچــون اکثــر ابنیــه دوره قاجاریــه ایــن بخــش از
کشــور ،بــا پــان حیــاط مرکــزی و فضاهــای اطراف ســاخته
شــده اســت بدیــن نحــو کــه در جبهــه شــمالی حیــاط،
س ـهدری و در جبهــه جنوبــی ،تــاالر وســیعی وجــود دارد و
ســایر فضاهــای جبهههــای شــرقی و غربــی شــامل انبارهــا،
اتاقهــای خدمــه و مطبــخ ،در خدمــت فضــای اصلــی خانــه
بــوده اســت.
ازجملــه بخشهــای جالــب ایــن بنــا عــاوه بــر تــاالر بــزرگ
آن ،انبارهــای طبقــه فوقانــی جهــت ذخیــره مــواد غذایــی و
بــرج خشــتی ایــن خانــه اســت کــه بخــش تحتانــی آن محل
گــذر عمــوم اســت.
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مصائبپایتختپلهایتاریخی/راهطوالنیجهانیشدنوپاییکهمیلنگد

زهراحسینی

شـگفتانگیزترین بناهـا را میتـوان
اینجـا دیـد ،جایـی کـه بیـش از 100
پـل تاریخـی یکجـا جمـع شـده اسـت؛
بااینهمـه اعتبـار ،پایتخـت پلهـای
تاریخـی دنیـا در تـب بیاعتبـاری
همچنـان خـواب جهانیشـدن میبینـد.

اســتان لرســتان بــا موقعیــت اســتراتژیک خــود همــواره در
طــول تاریــخ بهعنــوان یکــی از مهمتریــن گذرگاههــای
شــمال بــه جنــوب کشــور مطــرح بــوده بهطوریکــه ایــن
اســتان در دوره مادهــا ،هخامنشــی ،ساســانی و اســامی در
مســیر هگمتانــه  -شــوش در موقعیــت ویــژهای قــرار داشــته
و پــل کشــکان نیــز در  ۵۰کیلومتــری جنــوب خرمآبــاد در
ایــن مســیر احداثشــده اســت.
پلهــای گاومیشــان ،شــاپوری ،پــل آجــری ،پلدختــر،
کلهــر ،کشــکان و شکســته ازجملــه پلهــای تاریخــی
لرســتان هســتند کــه بیــش از هــزار و  ۴۰۰ســال قدمــت
تاریخــی دارنــد و از معمــاری و هنــر و پلســازی
منحصربهفــرد برخوردارنــد.
منحصربهفردترین پلهای تاریخی دنیا
تعــداد زیــادی از ایــن پلهــای حیرتانگیــز بــا طــول بیــش
از  ۲۰۰متــر و چشــمه طاقهایــی بــه طــول بیــش از ۳۰

متــر جلوههایــی از فنــاوری و معمــاری پیشــینیان خردمنــد
ایــن دیــار را بــه نمایــش گذاردهانــد.
بهعنوانمثــال پــل تاریخــی «کشــکان» دارای پایههایــی
بــه مســاحت بیــش از  ۲۰۰متــری و همچنیــن ارتفــاع
بلنــدی بهانــدازه یــک ســاختمان  ۱۲طبقــه اســت کــه
مســاحت پایههــا و ارتفــاع پــل کشــکان در هیــچ پلــی در
دنیــا وجــود نــدارد.
همچنیــن پــل «شکســته» لرســتان نیــز کــه متعلــق بــه
دوره ساســانی اســت تنهــا پلــی در دنیاســت کــه تمــام
ســنگ بــوده و حجــم بــزرگ ایــن پــل نیــز از دیگــر
ویژگیهــای منحصربهفــرد پــل شکســته اســتان
لرســتان اســت.
پــل «گاومیشــان» نیــز از دیگــر پلهــای منحصربهفــرد
لرســتان اســت کــه ویژگــی خــاص آن مربــوط بــه دهانــه
ایــن پــل اســت بهطوریکــه پــل گاومیشــان بزرگتریــن
دهانــه پلهــای تاریخــی جهــان را بــه خــود اختصــاص داده
اســت.
عظمــت و موقعیــت قرارگیــری پــل تاریخــی «پلدختــر» و
همچنیــن «سلســله بــودن» پــل تاریخــی «کلهــر» ازجملــه
ویژگیهــای خــاص ایــن بناهــای تاریخــی اســت کــه در
مــورد هیــچ پــل دیگــری در دنیــا صــادق نیســت.
همچنیــن ویژگــی منحصربهفــرد دیگــر پــل تاریخــی
«کلهــر» ایــن اســت کــه متعلــق بــه دورههــای مختلــف
تاریخــی بــوده بهطوریکــه پــل کلهــر مربــوط بــه پنجتــا
شــش دوره تاریخــی اســت.

سالها چشمانتظاری برای جهانیشدن
ایــن در حالــی اســت کــه پایتخــت پلهــای تاریخــی ایــران
سالهاســت چشــمبهراه تحقــق وعــده جهانیشــدن ایــن
پلهــای شگفتانگیزاســت و بهرغــم گذشــت ســالها
از قرارگیــری ایــن آثــار در فهرســت موقــت جهانــی هنــوز
اســتان لرســتان باوجــود ظرفیــت غنــی میــراث تاریخــی و
فرهنگــی موفــق بــه ثبــت هیــچ اثــری در فهرســت جهانــی
نشــده اســت.
ثبــت جهانــی پلهــای تاریخــی لرســتان کــه در جریــان
ســفرهای مختلــف هیئــت دولــت بهعنــوان مصوبــه در
حــوزه میــراث فرهنگــی اعــام شــد همچنــان درگیــر
اماواگرهایــی اســت کــه تاکنــون کار ثبــت جهانــی ایــن آثــار
را بــا مشــکالتی مواجــه کــرده اســت.
 ۱۲ســال از مصوبــه ثبــت جهانــی پلهــای تاریخــی
لرســتان گذشت
در حالــی مصوبــه مربــوط بــه ثبــت جهانــی پلهــای
تاریخــی لرســتان مربــوط بــه ســال  ۸۵اســت کــه بــه نظــر
میرســد طــی حــدود  ۱۲ســال گذشــته عــزم چندانــی
در مســئوالن اســتان بــرای جهانــی شــده ایــن میــراث
شــگفتانگیز وجــود نداشــته اســت.
کارشناســان حــوزه میــراث فرهنگــی اســتان بــا
گالیهمنــدی از عــدم معرفــی اســتان لرســتان بهعنــوان
اســتانی بــا ظرفیتهــای فــراوان تاریخــی ،گردشــگری
و توریســتی معتقــد هســتند کــه تاکنــون عــزم جــدی
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نســبت معرفــی و ثبــت آثــار تاریخــی لرســتان در
ســطح جهانــی صــورت نگرفتــه اســت کــه البتــه عوامــل
مختلفــی در ناکامــی در ثبــت جهانــی آثــار تاریخــی
لرســتان دخیــل هســتند.
عــدم ثبــت جهانــی پلهــای تاریخــی لرســتان در حالــی
رخ میدهــد کــه عمــده ایــن بناهــای تاریخــی مربــوط بــه
دوره ساســانی بــوده درحالیکــه برخــی بناهــای تاریخــی
اســتانهای همجــوار کــه ثبــت جهانــی نیــز شــدهاند
مربــوط بــه دوره صفویــه هســتند.
پلهایی که از نو ساخته میشوند!
در راســتای ثبــت جهانــی پلهــای تاریخــی لرســتان ابتــدا
بایــد پرونــده ایــن بناهــای تاریخــی تشــکیل و کار مرمــت
ایــن پلهــا صــورت گیــرد؛ موضوعــی کــه طــی ســالهای
گذشــته مغفــول مانــده تــا حرکتهایــی کــه در مســیر
مرمــت ایــن بناهــای تاریخــی نیــز صــورت گرفتــه بــا
انتقــادات کارشناســان مواجــه شــود و مدیرکل ســابق میراث
فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری لرســتان در ســخنانی
بگویــد« :بــرای مرمــت پلهــای تاریخــی اســتان هرکســی
بــه ســلیقه خــودش اقــدام کــرده و کارهــای صــورت گرفتــه

در برخــی پلهــای تاریخــی مرمــت نبــوده بلکــه نوســازی
پــل بــوده اســت» .
ســید امیــن قاســمی مدیــرکل میــراث فرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری لرســتان در ایــن رابطــه بــا
اشــاره بــه مرمــت آثــار تاریخــی لرســتان بــا اســتفاده از
مصالــح غیراســتاندارد عنــوان کــرد :ایــن امــر مربــوط بــه
ســالهای گذشــته بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه مرمــت پــل تاریخــی «گــپ» بیــان داشــت:
مصالحــی کــه بــد و غیراســتاندارد اســت در مرمــت ایــن
پــل تاریخــی بهکاررفتــه و بــا تائیــد شــورای عالــی آنهــا
را خــارج میکنیــم.
قاســمی بابیــان اینکــه ایــن پــل تاریخــی بــه نحــو اصولــی
مرمــت خواهــد شــد ،افــزود :ممکــن بــوده کــه زمانــی در
میــراث فرهنگــی بــه ایــن موضــوع اهمیــت نمیدادهانــد،
نیــروی متخصــص ایــن کار وجــود نداشــته یــا مصالــح
موردنیــاز ایــن کار وجــود نداشــته اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مرمــت غیراصولــی آثــار تاریخــی
اســتان دالیــل متعــددی ممکن اســت داشــته باشــد ،افــزود:
بااینوجــود مــا ســعی خواهیــم کــرد از مصالحــی کــه بومــی
بــوده و بــا طرحــی کــه درگذشــته همخوانــی داشــته
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اســتفاده کنیــم.
معــاون رئیسجمهــور :منابــع مرمــت آثــار تاریخــی
محدود اســت
علیاصغــر مونســان معــاون رئیسجمهــور و رئیــس
ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری در
جریــان ســفر بــه لرســتان در ســخنانی بــا اشــاره بــه مرمــت
پلهــای تاریخــی لرســتان اظهــار داشــت :ایــران ،یــک
کشــور تاریخــی اســت و بــه هــر شــهری کــه میرویــم بــا
بناهــای تاریخــی متعــددی مواجــه میشــویم و همــه نیــز
انتظــار دارنــد کــه آثــار تاریخــی آنهــا مرمــت شــود ،امــا
منابــع مــا محــدود اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا همیــن منابــع تــاش
کردهایــم کــه موضوعــات را بــا اولویتبنــدی مــورد
رســیدگی قــرار دهیــم ،عنــوان کــرد :ترمیــم برخــی از
پلهــای تاریخــی لرســتان انجامشــده و برخــی نیــز
در حــال انجــام اســت.
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری کشــور گفــت :ب ـهزودی صدمیــن پــل تاریخــی
لرســتان بــه ثبــت ملــی خواهــد رســید و قــرار اســت یــک

برنامــه ویــژه بــرای آن در ســطح اســتان برگــزار شــود.
مونســان بــا اشــاره بــه ثبــت جهانــی پلهــای تاریخــی
لرســتان گفــت :همــه کشــورها ســاالنه یــک ســهمیه بــرای
ثبــت جهانــی آثــار تاریخــی دارنــد و مــردم لرســتان توقــع
دارنــد کــه قلعــه فلــک االفــاک را در اولویــت بــرای ثبــت
جهانــی داشــته باشــیم و درنتیجــه بهشــرط آزادســازی
کامــل حریــم قلعــه فلــک االفــاک ،پرونــده آن را بــرای ثبت
جهانــی تکمیــل خواهیــم کــرد.
کار پایــش و بــهروز شــدن مطالعــات پلهــای
تاریخــی انجــام گیــرد
معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری کشــور نیــز در ســخنانی گفــت :در لرســتان
مجموعــه بینظیــری از پلهــای تاریخــی وجــود دارد کــه
زنجیــرهای هســتند و بــه ایــن خاطــر مــا پایگاهــی در ایــن
زمینــه ایجــاد کردهایــم.
محمدحســن طالبیــان بــا تأکیــد بــر اینکــه عــاوه بــر بنــای
ایــن پلهــای تاریخــی ،بحــث آزادســازی حریــم ایــن بناهــا
نیــز مهــم اســت ،تصریــح کــرد :بایــد کار پایــش و بــهروز
شــدن مطالعــات پلهــای تاریخــی انجــام گیــرد.

وعدههایی برای سال ۲۰۲۱
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
لرســتان بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود  ۳۰۰اثــر تاریخــی
لرســتان در نوبــت ثبــت ملــی قرارگرفتــه اســت ،اظهــار
داشــت :دره خرمآبــاد ،قلعــه فلــک االفــاک و پلهــای
تاریخــی اســتان نیــز در نوبــت ثبــت جهانــی قــرار دارنــد.
ســید امیــن قاســمی اضافــه کــرد :در لرســتان حــدود ۱۰۰
پــل تاریخــی شناساییشــده کــه بــا برنامهریزیهــای
صــورت گرفتــه تــا ســال  ۲۰۲۱پلهــای تاریخــی اســتان بــه
ثبــت جهانــی خواهنــد رســید  .
وی خاطرنشــان کــرد :پــان ثبــت جهانــی پلهــای تاریخــی
لرســتان بهعنــوان اولویــت اصلــی بــرای ثبــت در ســال
 ۲۰۲۱ارائهشــده اســت.
مصائبــی از ثبــت بــه نــام دیگــر اســتانها تــا
تخریــب
امــا مصائــب پلهــای تاریخــی لرســتان بــه همیــن راه
طوالنــی جهانیشــدن ختــم نمیشــود بلکــه تخریــب ایــن
آثــار ارزشــمند و ثبــت آنهــا بــه نــام دیگــر اســتانها نیــز
گریبــان گیــر منحصربهفردتریــن پلهــای تاریخــی دنیــا
اســت.
پــل گاومیشــان کــه بزرگتریــن دهانــه پلهــای تاریخــی
جهــان را بــه خــود اختصــاص داده بــه نام اســتان ایــام ثبت
ملــی شــده اســت درحالیکــه بخــش عمــده آن در خــاک
لرســتان واقعشــده اســت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
لرســتان در خصــوص ثبــت برخــی از آثــار تاریخــی لرســتان
بــه نــام اســتانهای دیگــر اظهــار داشــت :ایــن امــر واقعیــت
دارد.
ســید امیــن قاســمی افــزود :پــل گاومیشــان در ســال
 ۱۳۹۱بــه نــام اســتان ایــام در فهرســت آثــار ملــی بــه
ثبــت رســیده بــود درحالیکــه تنهــا یــک دهنــه از آن در
اســتان ایــام و مابقــی کــه بخــش اعظــم پــل اســت در
اســتان لرســتان قرارگرفتــه ،بــه همیــن منظــور مذاکراتــی
بــا ســازمان در خصــوص ثبــت ایــن اثــر بــه نــام لرســتان
صــورت گرفتــه اســت.
تخریــب آثــار تاریخــی لرســتان و مرمــت نشــدن آنهــا خود
درد دیگــری اســت کــه مانعــی جــدی بــر ســر راه ثبــت
جهانــی پلهــای تاریخــی لرســتان اســت.
نمونــه بــارز ایــن تخریبهــا را در پــل تاریخــی «کشــکان»
میتــوان دیــد  .اردیبهشــت  ۹۵بــود کــه یکــی از طاقهــای
پــل تاریخــی کشــکان فروریخــت و حــاال باگذشــت  ۲ســال
بــار دیگــر خبرها از حــال ناخــوش «کشــکان» حکایــت دارد.
پایههــای لــرزان و طاقهــای ترکخــورده پــل تاریخــی
کشــکان امســال نیــز متحمــل بــاران و رعدوبرقهــای
شــدیدی شــد و هــرروز نگرانیهــا پیرامــون ریــزش مجــدد
طاقهــای آن رو بــه افزایــش اســت.
قــدرت اهلل ترابــی نــژاد فرمانــدار دوره چگنــی در ایــن رابطــه
گفتــه اســت :علیرغــم اینکــه طــی دو ســال گذشــته بــرای
پــل تاریخــی کشــکان اعتبــار در نظــر گرفته شــده اســت اما
حتــی یکقــدم بــرای اصــاح وضعیــت ایــن پــل برداشــته
نشــد.
وی ادامــه داد :طاقهــای ایــن پــل تاریخــی در حــال ریــزش
اســت ،پایههــای پــل را آب شســته و در حــال تخریــب
اســت.
بههــرروی ،مرمــت و ثبــت جهانــی پلهــای تاریخــی
لرســتان عــاوه بــر معرفــی ایــن آثــار بــه دنیــا و حفــظ ایــن
میــراث  ۱۴۰۰ســاله بــرای آینــدگان ،لرســتان را بــه مقصــد
گردشــگران خارجــی از سراســر دنیــا تبدیــل خواهــد کــرد
کــه بــه تماشــای منحصربهفردتریــن پلهــای تاریخــی
جهــان میآینــد.

میـراث ایــران
NEWSAGENCY

MEHR
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ویرانه ای به نام قلعه
باستانی«کنگلو»

سمیه
اسماعیلزاده

تنهــا دیــواره ای بــا دو طــاق از قلعــه
کنگلــو بــا معمــاری دوره ساســانی و
اوایــل دوره اســامی کــه ثبــت ملــی نیــز
شــده باقــی مانــده و ایــن بنــای تاریخــی
بــه ویرانــه تبدیــل شــده اســت.

قلعــه کنگلــو ،در  30کیلومتــری پلســفید و در منطقــه
خطیرکــوه واقــع شــده اســت .ایــن بنــا ،آخریــن حلقــه
ارتباطــی یــک حــوزه فرهنگــی باســتانی اســت کــه قلعه
بــه قلعــه پیــش مـیرود و بــه دژغــار اســپهبد خورشــید
و ســرانجام بــه کنگلــو میرســد.
بنــا بــر روی تپــهای صخــرهای و در آغــوش
کوههــای ســر بهفلــک کشــیده ســاخته شــده کــه
دسترســیپذیری آن را ســخت کــرده و همیــن امــر
جنبــه تدافعــی و احتمــال قلعــه بــودن بنــا را شــدت
بخشــیده و از دیگــر ســوی ،گذشــتگان عمومــا
پرستشــگاههای خــود را بــر بلنــدای صخرههــا و در
آرامــش کوهســتانها بنــا میکردهانــد و ایــن امــر
احتمــال پرستشــگاه بــودن آن را نیــز قــوت بخشــیده،
امــا در هــر حــال آنچــه کــه امــروز از ایــن بنــا پــس
از گــذر دوران و حــوادث طبیعــی و یــا تخریبهــای
انســانی ســهوی و عمــدی در اختیــار اســت ،بهطــور
یقینــی نمیتــوان گفــت ایــن بنــای باســتانی قلعــه
اســت یــا پرستشــگاه.
ِ
دســت
شــکل رفتــن بــه قلعــه از پاییــن
مســیر U
ِ
جــاده روســتای کنگلــو آغــاز میشــود ،طــی مســیر
میتــوان آثــار برخــی حفاریهــا را مشــاهده کــرد و
بلــد مســیر کــه خــود از اهالــی ایــن روســتا اســت،
از داســتان کاوش باستانشناســان میــراث و یافتــن
گنجــی کــه بــروز نیافــت میگویــد داســتانی کــه
حاکــی از اعتمــاد پاییــن مــردم بــه ســازمان میــراث
در آشکارســازی یافتههــا اســت امــا ایــن تنهــا
داســتان اهالــی منطقــه نیســت و بیشــتر داســتانها
مربــوط بــه جســتجوی گنــج توســط برخــی از افــراد
اســت ،امــری کــه شــنیدن آن بــرای همــه عــادی
شــده .مناطــق غنــی عمومــا مقصــد دســتبرد حفــاران
غیرمجــاز اســت؛ افــرادی کــه جهــش اقتصــادی خــود
را در یافتــن گنجهــای باســتانی دنبــال میکننــد
و در ایــن راه ،اگــر تاریــخ ایــن ســرزمین در فلــزات
گرانبهــا نگنجــد ویــران میشــود.
پــس از طــی مســیری ،کمــی بیشــتر از یــک ســاعت
بــا پــای پیــاده ،میتــوان بــه پــای بنــا رســید ،بنایــی
ســرخفام بــا دو بــال گســترده نــوزده متــری بــه
شــمال و جنــوب .از ســمت پشــت بنــا ،درهای بــه
عمــق حــدود  ۳۵۰متــر خودنمایــی میکنــد .بدنــه
اصلــی قلعــه ،بیضــی شــکل و ســه طبقــه بــوده کــه

اکنــون تنهــا دیــوارهای بــا دو طــاق و پنجــرهای در
درون طاقهــا ،از آن باقــی مانــده اســت؛ هــر چنــد
همینهــا هــم بــرای تاریخدوســتان حرفهــای
بیشــمار و لــذت وافــر دارد ،حــس شــگفت لمــس
بنایــی کــه حــدود یــک هــزار و  ۵۰۰ســال عمــر دارد
و گرمــای دســتان بیشــماری را بــر روی خــود بــه
یــاد دارد.
ســنگ و ســاروج باقــی مانــده از گــذر دورانهــا ،زخمــی
یــادگاری نوشــتنهای افــرادی اســت کــه تخریــب
میــراث گذشــتگان را بــه نســل آینــده پیشــکش
کردهانــد و از نوشــتن نــام خــود بــر روی بنــا بهعنــوان
تخریبگــر ،خجالتــی نداشــتهاند.
ســمیه نــوری ،باستانشــناس ،بــا اشــاره بــه وظیفــه
حفاظــت و حراســت از بناهــای تاریخــی توســط
ســازمان میــراث فرهنگــی بهعنــوان متولــی امــر،
بــر فرهنگســازی در حفــظ مواریــث تأکیــد کــرد
و افــزود :ســازمان بــرای حمایــت از میــراث تاریخــی

بوجــود آمــده امــا بهتنهایــی ایــن امــر ممکــن نیســت،
چراکــه گاهــی ســازمان حمایــت ،بازســازی و مرمــت
میکنــد امــا بازدیدکنندههــا رعایــت نکــرده و بنــا را
تخریــب میکننــد ،چنانچــه بارهــا توجــه کردهایــم
کــه بازدیدکننــده خارجــی بــا نــوک پــا در داخــل بنــا
راه مــیرود تــا آســیب کمتــری بــه کــف برســاند امــا
بازدیدکننــده داخلــی حتــی تکــهای از بنــا را َکنــده و
باخــود بــرده اســت و یــادگاری نوشــتنها کــه جــای
خــود را دارد.
ایــن مــدرس دانشــگاه ،بــا اشــاره بــه موقعیــت
اســتراتژیک ایــن قلعــه و کارکــرد ارتباطــی بنــا ،احتمــال
بیشــتر را بــه قلعــه بــودن بنــا داد و بــا بیــان اینکــه ایــن
بنــا حتمــا بســیار ویــژه بــوده کــه از جملــه آخریــن مقــر
ســقوط ساســانیان بــوده اســت ،افــزود :بــا ایــن حــال از
آنجــا کــه بنــا زبانــی نــدارد کــه کاربــری خــود را بگویــد
نمیتــوان بطــور یقیــن دربــاره کاربــری بنــا صحبــت
کــرد و فرضیــات مــا بــر مبنــای برداش ـتهایمان اســت
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و بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از احتمــاالت کاربــری
بناهــای مرتفــع از دیــد باستانشناســان ،احتمــال
کاربــری پرستشــگاه اســت ،ایــن احتمــال همــراه قلعــه
بــودن بنــای کنگلــو ،متصــور اســت.
نــوری بــا بیــان اینکــه قلعــه کنگلــو بواســطه نــوع ســازه،
مصالــح و طاقهــای آن ،پالنــی بــا زیربنــای اشــکانی
ساســانی معرفــی میشــود ،افــزود :هــر بنایــی در طــی
زمــان خــراب و بازســازی میشــود و بــا توجــه بــه اینکــه
ایــن بنــا تاکنــون ســرپا ایســتاده   ،قطــع یقیــن ایــن
بنــا در دوره اســامی نیــز اســتفاده ،مرمــت و بازســازی
شــده امــا هــر چقــدر بهســمت معاصــر پیــش میرویــم
نگهــداری از بناهــا ضعیفتــر و آســیب بــه بنــا بیشــتر
شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد بــا فرهنگســازی ،ضــرورت و
اهمیــت حفــظ بنــای تاریخــی مشــخص شــود ،چراکــه
حراســت از بناهــای دور از دســترس ،همچــون کنگلــو،
ســخت اســت و نمیتــوان بــرای هــر بنــا یــک محافــظ
در نظــر گرفــت ،افــزود :نــگاه جســتجوی گنــج ،آنچــه
کــه در میــان مــردم در رابطــه بــا آثــار تاریخــی مصطلــح
اســت موجــب آســیب بــه همــه آثــار و بناهــای تاریخــی
میشــود.
ایــن باستانشــناس یکــی از دالیــل توجــه کمتــر
بــه آثــار میراثــی را ترکیــب دو موضــوع گردشــگری و
میــراث ،در یــک ســازمان دانســت و افــزود :توجــه بــه
حفاظــت و حراســت از آثــار میراثــی کــم و در عیــن
حــال توجــه و ترویــج گردشــگری زیــاد اســت و مــا
بــا حجــم عظیمــی از گردشــگر مواجــه هســتبم کــه
میخواهنــد آثــار را ببیننــد ،درحالیکــه حفاظــت
آنچنانــی انجــام نمیشــود و نتیجــه؛ بــاال رفتــن آمــار
گردشــگری و در عیــن حــال ،افزایــش تخریــب آثــار
اســت.
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نــوری از جملــه دالیــل عــدم اعتمــاد مــردم بــه مقــدار
و نــوع آثــار بدســت آمــده از کاوشهــا در گزارشــات
ســازمان میــراث ،بــه اطالعرســانی کــم و آزاد نبــودن
بازدیــد کاوش اشــاره کــرد و گفــت :ایــن حــق ملــت
اســت کــه بداننــد از کاوش چــه چیــزی بدســت
آمــده و بایــد در معــرض دیــد آنهــا قــرار گیــرد چــرا
کــه در صــورت پنهــانکاری ،حتــی اگــر یــک تکــه
ســنگ یافــت شــود ،تصــور بــر یافتــن تکــه طالیــی
پنهانشــده ،اســت.
رضــا دان ـشزاده ،بیــان اینکــه قلعــه کنگلــو بــا توجــه
بــه نــوع معمــاری بنــا و شــیوه ســاخت و ســفالهای
بدســت آمــده ،متعلــق بــه اواخــر دوره ساســانی
و اوایــل دوره اســامی اســت ،افــزود :در راســتای
جلوگیــری از تخریــب بنــا و حفاریهــای غیرمجــاز،
هــر هفتــه دو بــار توســط نیروهــای حفاظــت از بنــا
بازدیــد انجــام میشــود و در ایــن راه ســمنها نیــز
مــا را یــاری میرســانند و تــا بــه امــروز مشــکل
خاصــی بــرای تخریــب و حفــاری غیرمجــاز و تعــرض
بــه حریــم نداشــتهایم.
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری
شهرســتان ســوادکوه ،بــا اشــاره بــه ملــی بــودن ایــن اثــر
تاریخــی ،گفــت :در راســتای مرمــت و استحکامبخشــی
بنــا اقداماتــی انجــام و بــا توجــه بــه اســتقبال
گردشــگران از ایــن قلعــه تاریخــی ،پلههایــی بهصــورت
طبیعــی بــرای راه دسترســی از پاییندســت مســیر بــه
قلعــه احــداث شــده تــا مســافران و گردشــگران مشــکلی
نداشــته باشــند.
وی یکــی از مهمتریــن دالیــل ویرانــه شــدن بنــا را
ســرمای منطقــه دانســت و در رابطــه بــا مرمــت دوبــاره
بنــا گفــت :مرمــت آثــار نیازمنــد طــرح اولیــه اســت کــه
طــرح اولیــه انجــام و مــورد موافقــت قــرار گرفــت و بــا

توجــه بــه ثبــت ملــی بنــا ،اعتبــار فراشهرســتانی بــرای
مرمــت بنــا پیشبینــی شــده کــه پــس از تخصیــص
اعتبــار مرمــت آغــاز خواهــد شــد.
شــکوه تاریــخ یــک ســرزمین در بناهــای بــه جــا
مانــده از گذشــتهاش متبلــور اســت و آثــار تاریخــی
بخشــی از فرهنــگ مــادی و ملمــوس هــر جامعــه
اســت کــه تخریــب آنهــا موجــب از دســت رفتــن
بخشــی از تاریــخ و فرهنــگ یــک ســرزمین خواهــد
شــد .در بررســی آسیبشــناختی بناهــای تاریخــی
دو عامــل طبیعــی و انســانی نقــش موثــر در تخریــب
آثــار دارنــد .هــر چنــد نمیتــوان بــا عوامــل
طبیعــی همچــون یــورش بــاد و بــاران ،زلزلــه
و خشکســالی و گــذر زمــان بــر روی بنــا مقابلــه
کــرد امــا میتــوان بــا مرمــت بنــا ،آســیبها را
تــا حــدی جبــران کــرد .در برابــر غیرقابــل کنتــرل
بــودن عامــل طبیعــی ،امــا عامــل تخریــب انســانی
اعــم از ســهوی یــا عمــدی ،قابلیــت کنتــرل دارد
امــری کــه بخشــی از آن مربــوط بــه مرمــت بناهــا و
بخــش دیگــر مرتبــط بــا آمــوزش و فرهنگســازی
مــردم در حفــظ میرا ثهــا اســت.
مازنــدران از زمــان تاریــخ اســاطیری کشــورمان،
ســرزمینی بــه نــام اســت ،امــا ایــن تاریــخ غنــی در
برابــر موهبــت طبیعــی ایــن ســرزمین از جنگلهــای
سرســبز تــا دریــای مــواج آن ،بــه محــاق رفتــه و کمتر
شــناخته شــده و در ســوادکوه ،یکــی شهرســتانهای
جنوبــی مازنــدران نیــز وضــع بههمیــن منــوال اســت.
طبیعــت بکــر و زیبــای آن چنــان نگاههــا را بهخــود
مشــغول کــرده کــه آثــار تاریخــی ایــن ســرزمین
کمتــر یــاد میشــود و روزگار قلعــه کنگلــو شــاهد
مثالــی بــر تاریــخ پرقدمــت امــا مغفــول مانــده ایــن
ســرزمین اســت.

ســواحل مکــران ،ســواحلی بــا ظرفیتهــا و موقعیتهــای منحصــر بــه فــرد
اقتصــادی ،ترانزیتــی ،کشــاورزی ،شــیالتی و گردشــگری کــه مــورد توجــه ویــژه
جمهــوری اســامی ایــران اســت و نقــش غیرقابــل انــکاری را در آینــده اقتصــاد
ایــران و حتــی منطقــه و جهــان بــازی میکنــد.
پیمانــکاران بازســازی مناطــق زلزلــهزده اســتان کرمانشــاه از وقــوع یــک فاجعــه
پیمانــکاری در ایــن مناطــق ســخن میگوینــد کــه اگــر مدیریــت نشــود بــه یــک
معضــل اجتماعــی تبدیــل میشــود.
طــرح شــتابگر ملــی» بهعنــوان یکــی از بزرگتریــن طرحهــای علمــی کشــور در
مجموع ـهای بــه نــام «چشــمه نــور» در شــمال شــهر قزویــن در حــال اجراســت.
تبــادالت تجــاری بــا ســاحلعاج ســومین پــرده از نمایــش دیــار قومــس بــا قــاره
ســیاه اســت .نمایشــی کــه دو پــرده نخســت آن بــا حضــور آفریقــای جنوبــی و گینــه
در ســمنان طــی ماههــای گذشــته اجــرا شــد.

اقتصــاد ایــــران
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ل و ارزآوری میگوی مکران؛ بیسابقه در ایران کمسابقه در جهان
اشتغا 
یکــیاز منحصربــه فردتریــن
سید امیرحسین عظیمی
ظرفیتهــای ســواحل مکــران،
ظرفیتهــای شــیالتی و
آبزیپــروی آن اســت تــا جایــی کــه ایــن ســواحل از
ســوی کارشناســان شــیالتی بهشــت آبزیپــروری ایــران
نــام گرفتــه اســت.

ســواحل مکــران ،ســواحلی بــا ظرفیتهــا و موقعیتهــای
منحصر بــه فــرد اقتصــادی ،ترانزیتی ،کشــاورزی ،شــیالتی و
گردشــگری کــه مــورد توجــه ویــژه جمهــوری اســامی ایران
اســت و نقــش غیرقابــل انــکاری را در آینــده اقتصــاد ایــران و
حتــی منطقــه و جهــان بــازی میکنــد.
اســتقرار صنایــع مــادر و تبدیــل شــدن بــه هــاب صنایعــی
همچــون پتروشــیمی ،فــوالد و ماشینســازی ،تبدیــل بــه
قطــب ترانزیــت و ترانشــیب ایــران و آســیای میانــه بهعنــوان
نقطــهای خــارج از خلیــج فــارس و تهدیــدات آن ،تبدیــل
بــه هــاب محصــوالت کشــاورزی گرمســیری و گلخانــهای
شــبه قــاره بــا تکنولــوژی شیرینســازی آبهــای عمــان و
صدالبتــه تبدیــل شــدن بــه یــک هــاب شــیالتی از جملــه
ماموریتهایــی اســت کــه بــرای ســواحل مکــران در افــق
آینــده دیــده شــده و در اســناد باالدســتی هــم آمــده اســت.
ســواحل مکــران کــه عمدتــا در سیســتان و بلوچســتان از
کنــارک تــا «گواتــر» بــا  ۳۱۰کیلومتــر مــرز آبــی اقیانوســی
اســت ،عالوهبــر آنکــه هماکنــون بــا فعالیــت بیــشاز ۲۴
هــزار صیــاد و تامیــن  ۷۰درصــد صیــد صنعتــی و تجــاری
کشــور ،قطــب صیــد و صیــادی ایــران اســت ،بهدلیــل
بوهــوای مطلــوب بــه گــواه
نزدیکــی بــه خــط اســتوا و آ 
کارشناســان شــیالتی ،بهشــت آبــزی پــروری ایــران نیــز نــام
گرفتــه اســت.
مقــدار زمیــن و میــزان دوره پــرورش آبزی ســواحل
مکــران در جهــان کمســابقه اســت
در ســواحل سیســتان و بلوچســتان بیــش از  ۴۲هــزار هکتار
زمین مســتعد پــرورش میگــو و آبــزی از ســوی کارشناســان
مرکــز تحقیقــات شــیالتی ایــران شناســایی شــده کــه
بوهــوای مطلــوب
بهدلیــل نزدیکــی بــه خــط اســتوا و آ 
قابلیــت پــرورش ســه مرحلــه میگــو در  ۸مــاه از ســال را
دارد کــه بــه گــواه کارشناســان ایــن مقــدار زمیــن مســتعد
پــرورش و ایــن میــزان از دوره پــرورش آبــزی ،در جهــان
کمســابقه اســت.
مدیــرکل شــیالت سیســتان و بلوچســتان میگویــد۲۰ :
ســایت پــرورش میگــو بــا مســاحت  ۴۲هــزار هکتــار در
ســواحل مکــران در محــدوده کنــارک ،چابهــار تــا گواتــر
شناســایی شــده کــه هماکنــون تنهــا ســایت پــرورش
میگــوی گواتــر در شــرق چابهــار و در مــرز پاکســتان بــا
فراهــم شــدن زیرســاخت بهزیــر کشــت میگــو مــیرود.
هدایــتاهلل میرمرادزهــی میافزایــد :ســایت پــرورش
میگــوی گواتــر حــدود  ۲۸۰۰هکتــار مســاحت مفیــد
پــرورش میگــو دارد کــه از ســال  ۹۴بــه مراتــب بــا فراهــم
شــدن زیرســاخت و دعــوت از ســرمایهگذاران بــا رشــد قابــل
توجهــی بــه زیــر کشــت رفتــه اســت.
وی تصریــح کــرد :هرچنــد هنــوز تمــام ســایت پــرورش
میگــوی گواتــر بهزیــر کشــت نمــیرود امــا از ســال ۹۴
تاکنــون مــا هرســال یــک رشــد قابــل توجــه را در کشــت
و تولیــد میگــو داشــتیم؛ کشــت میگــو در ایــن ســایت از
اواخــر اســفند شــروع میشــود و س ـه مــاه بعــد در خــرداد

مــاه آمــاده برداشــت میشــود ،ســال  ۲۲۱ ،۹۴هکتــار آمــاده
کشــت شــد و  ۵۷۰تــن تولیــد ،ســال  ۷۰۰ ،۹۵هکتــار آماده
کشــت و  ۱۰۲۵تــن تولیــد و ســال  ۹۶هــم  ۱۲۰۰هکتــار
آمــاده کشــت شــد در نهایــت  ۷۰۰هکتــار کشــت شــد کــه
برداشــت همچنــان ادامــه دارد و پیشبینــی میشــود
 ۱۵۰۰تــن تــا اواخــر مــرداد برداشــت شــود.
مدیرکل شـیالت سیسـتان و بلوچسـتان میگویـد :میگویی
کـه در مـزارع گواتر تولید میشـود از نوع «وانامی شیشـهای»
اسـت و بهدلیـل بازار پسـند بودنـش در بـازار بینالمللی قبل
آنکه برداشـت شـود از سـوی خریداران عمدتا در کشـورهای
جنوب شـرق آسـیا پیـش خرید میشـود.
وی ادامــه میدهــد :ســال گذشــته از  ۱۰۲۵تــن میگــوی
تولیــدی درمجمــوع  ۳۲۰تــن بــه کشــورهای امــارات ،چین،
تایلنــد ،ویتنــام ،هنــگ کنــگ و اندونــزی صــادر شــد کــه
بــا احتســاب هــر کیلــو  ۵دالر در بــازار جهانــی ارزآوری
خوبــی بــرای کشــور داشــت .امســال نیــز تاکنــون  ۴۰۰تــن
برداشــت شــده و تاکنــون  ۲۰تــن بــه امــارات و  ۲۰تــن هــم
بــه عمــان صادرشــده اســت.

میرمرادزهــی تاکیــد میکنــد :مقــدار مســاحتی کــه
هماکنــون آنهــم تنهــا در ســایت پــرورش میگــوی گواتــر
بهزیرکشــت میگــو مــیرود در برابــر مســاحت مســتعد
پرورشــی کــه در ســواحل مکــران و حتــی خــود گواتــر وجود
دارد اصــا درخــور و قابــل قیــاس نیســت ،عالوهبــر آن
چابهــار و کنــارک نیــز قابلیــت پــرورش سـهمرحله میگــو در
ســال را دارنــد کــه هماکنــون تنهــا در یــک مرحلــه میگــو
کشــت و تولیــد میشــود.
مدیــرکل شــیالت سیســتان و بلوچســتان میافزایــد :در
ســند توســعه شــیالتی ســواحل مکــران در افــق ،۱۴۰۴
افزایــش میــزان دوره و مــزارع کشــت در دســتور کار قــرار
گرفتــه اســت ،امســال برنامهداریــم بــا فراهــم کــردن
زیرســاخت  ۱۲۰۰هکتــار ســال گذشــته در گواتــر را بــه
 ۱۵۰۰هکتــار افزایــش دهیــم ،ضمــن آنکــه در ســند
چشــمانداز  ۱۵ ،۱۴۰۴هــزار هکتــار از مــزارع مــا بهمراتــب
ب ـه زیــر کشــت خواهنــد رفــت کــه بــر ایــن مبنــا در وهلــه
اول ۳ ،هــزار هکتــار در ســایت «بریــس» بــا مشــارکت یــک
شــرکت از کرهجنوبــی ،یــک هــزار هکتــار در «رودیــک» بــا
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مشــارکت یــک ایرانیتبــار کویتــی و  ۱۰۰هکتــار را هــم در
منطقــه «تنــگ» بــا مشــارکت ســپاه پاســداران بــا فراهــم
شــدن زیرســاخت بهزیرکشــت خواهــد رفــت.
میرمرادزهــی میگویــد :همچنیــن برمبنــای سیاســت
افزایــش دوره کشــت و اســتفاده از ســهمرحله کشــت در
ســال تــا چنــد هفتــه آینــده همزمــان بــا برداشــت میگــو
در «گواتــر» ،ســایت پــرورش میگــوی «رودیــک» هــم بــه
زیــر کشــت مــیرود.
وی دربــاره ســایت پــرورش میگــوی «رودیــک» میگویــد:
ســایت «رودیــک» یکــیاز  ۲۰ســایت مســتعد پــرورش
میگــو در ســواحل مکــران حدفاصــل بنــدر «رمیــن» و
«بریــس» در شــرق چابهــار اســت کــه درمجمــوع یــک هــزار
و  ۵۰۰هکتــار مســاحت دارد و بــا تکمیــل زیرســاختها
ازجملــه ســاخت اســکله ،برقرســانی ،جــاده دسترســی و
آب آشــامیدنی؛  ۱۴۰هکتــار آن تــا چنــد هفتــه آینــده بــا
مشــارکت یــک ســرمایهگذار کویتــی بهزیرکشــت م ـیرود.
اشتغال و حاشیهسود میگوی مکران نمود ندارد
اشــتغال ،حاشیهســود بــاال و ارزآوری کــه در صنعــت میگــو
اســت در کمتــر صنعتــی وجــود دارد ضمــن آنکــه خــط
ســاحل سیســتان و بلوچســتان بهشــت آبزیپــروری اســت
و حاشــیه ســود تولیــد میگــو هــم بــا ســهمرحله کشــت
وبرداشــت افزایــش مییابــد ،همیــن حــاال ســرمایهگذاران
بــا زیــر کشــت بــردن هــر مزرعــه در گواتــر بهطــور متوســط
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 ۶۰۰میلیــون تومــان درآمــد کســب میکننــد.
مدیــرکل شــیالت سیســتان و بلوچســتان میگویــد :برنامــه
داریــم کــه حاشــیه ســود و اشــتغال در صنعــت میگــو را
افزایــش بدهیــم ،بنابرایــن  ۷۰هکتــار شــهرک شــیالتی را در
منطقــه آزاد چابهــار احــداث خواهیــم کــرد و در این شــهرک
کشــت فــوق متراکــم میگــو را در پیــش میگیریــم یعنــی
بــا افزایــش عمــق آب در اســتخرهای پــرورش میگــو حــدود
 ۷تــن در هکتــار برداشــت میکنیــم کــه ایــن رقــم در حــال
حاضــر در مــزارع خاکــی کشــت میگــوی مــا در گواتــر حدود
 ۴تــن در هکتــار اســت بنابرایــن از ســرمایهگذاران تقاضــا
میکنیــم بامطالعــه بــه ایــن صنعــت زودبــازده در چابهــار
و کنــارک ورود پیــدا کننــد.
یکــی از ســرمایهگذاران تولیــد میگــوی گواتــر میگویــد:
بهدلیــل بازارپســند بــودن کشــت میگــوی «وانامــی
شیش ـهای » در گواتــر و قیمــت خــوب هــر کیلــو  ۵دالر آن
در بــازار جهانــی ،در هــر مرحلــه از کشــت میگــو در ســایت
گواتــر  ۶۰۰میلیــون درآمــد بــه ازای هــر  ۲۰هکتــار مزرعــه
بــه ســرمایهگذار میرســد.
علــی مقصــودی بــا بیــان اینکــه پــرورش میگــوی چابهــار
بســیار مقــرون بــه صرفــه اســت و اصــل ســرمایه در مــدت
زمــان اندکــی برمــی گــردد ،میافزایــد :مــزارع سیســتان و
بلوچســتان قابلیــت پــرورش ســه مرحلــه میگــو در ســال را
دارد و درصورتــی کــه بــا اهتمــام ویــژه دولــت و فراهم شــدن
زیرســاخت در هــر ســه مرحلــه میگــو کشــت و تولیــد شــود

صفحه  | 86شماره  | 30مرداد 97

اشــتغال و ارزآوری باالیــی را فراهــم میکنــد.
وی بـا بیـان اینکه در هـر هکتار پـرورش میگو یک اشـتغال
مسـتقیم و  ۲اشـتغال غیـر مسـتقیم در صنایـع وابسـته و
بسـتهبندی ایجـاد میشـود ،تصریـح میکنـد :در مرحلـه
کشـت و برداشـت میگـو بهطور متوسـط هـزار تا هـزار و۵۰۰
نفـر بهصـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در صنایـع وابسـته و
بسـتهبندی مشـغول کار میشـوند که در صورتی کـه مراحل
کشـت در سـال از یـک مرحله به سـه مرحلـه برسـد و میزان
کشـت هم افزایش یابد حاشیه سـود و اشـتغال قابل توجهای
را بـرای کشـور ایجـاد میکند.
ایــن ســرمایهگذار میگویــد :در مجمــوع  ۷ســرمایه گــذار
بــا زیــر کشــت بــردن  ۲۶مزرعــه بــه میــزان  ۷۰۰هکتــار در
ســایت گواتــر در حــال کشــت و برداشــت میگــو هســتند
کــه امیدواریــم بــا اهتمــام ویــژه و توســعه زیرســاختهای
شــبکه آب و بــرق در گواتــر ســرمایهگذاران بیشــتری بــه
ایــن صنعــت زودبــازده جــذب شــوند.
هرچــه باشــد صنعــت میگــوی ســواحل مکــران در ایــران
نمونــه نــدارد و در جهــان کمنظیــر اســت؛ ایــن صنعــت
نوپــا نشــان داده درصورتــی کــه بــا فراهــم شــدن زیرســاخت
تنهــا بــه همین ظرفیــت در ســواحل سیســتان و بلوچســتان
اهتمــام ویــژه شــود ،بــا اشــتغالزایی بــرای هــزاران نفــر
بخــش عمــدهای از محرومیــت محرومتریــن اســتان کشــور
را میزدایــد.

افزایشاجارهمستأجرانراازتهرانفراریداد/مهاجرتبهشهرهایاطراف
رشــد قیمــت اجــاره مســکن و نیــز
وحید
محمدییکتا هزینههــای سرســامآور زندگــی در
کالنشــهر تهــران باعــث شــده تــا
بســیاری از مســتأجران عطــای زندگــی در پایتخــت را بــه
لقایــش ببخشــند.

اجــاره مســکن ســهم عمــدهای از ســبد کاالی خانوادههــا
در کشــور بهویــژه اســتان تهــران را تشــکیل میدهــد
و تغییــرات بــازار اجــاره مســکن بهصــورت مســتقیم در
وضعیــت معیشــتی خانوادههــای تهرانــی تأثیرگــذار اســت.
تغییــرات نــرخ اجــازه در ماههــای اخیــر همــواره ســیر
صعــودی معنــاداری داشــته اســت و درحالیکــه امیــد علــی
پارســا ،رئیــس مرکــز آمــار ایــران در گفتگویــی میانگیــن
افزایــش اجارهبهــا در تهــران را  ۱۹درصــد اعــام کــرده
کــه بررســیهای میدانــی نشــان از افزایــش  ۴۰الــی ۵۰
درصــدی اجارهبهــا در مناطــق مختلــف تهــران دارد.
البتـه در برخی مناطـق این افزایش بیـش از این میـزان بوده
اسـت و اسـتدالل مالکان در افزایـش اجاره بهاء رشـد بیش از
 ۵۰درصـدی قیمت مسـکن در تهران اسـت و آنها معتقدند،
کـه اجـاره بهـاء همـواره تابـع قیمـت مسـکن بـوده و ایـن ۲
شـاخص با هم رابطـه مسـتقیم دارند.
بررسی میدانی اجاره مسکن در تهران
بــر اســاس ایــن گــزارش ،در محلههایــی ماننــد
«تهرانپــارس» بــرای اجــاره یــک آپارتمــان  ۶۰متــری یــک
خوابــه بایــد  ۴۰میلیــون تومــان رهــن و  ۹۰۰هــزار تومــان
اجــاره پرداخــت شــود ،ایــن در حالــی اســت ،کــه همیــن
آپارتمــان در ســال گذشــته  ۴۰میلیــون رهــن کامــل شــده

اســت و آمارهــا حاکــی از افزایــش بیــش از  ۷۵درصــدی
اجارهبهــاء در ایــن محلههــا اســت.
در محلــه « فرمانیــه» در شــمال شــهر تهــران نیز یــک واحد
 ۱۲۰متــری را بــا  ۱۵۰میلیــون تومــان رهــن و اجــاره ماهانه
 ۳میلیــون و  ۲۰۰هــزار تومانــی و یــا  ۲۶۰میلیــون تومــان
رهــن کامــل میتــوان پیــدا کــرد ،قیمــت یــک واحــد ۷۵
متــری آپارتمانــی در طبقــه ســوم بــدون آسانســور دو خوابــه
در «بلــوار فــردوس» غــرب هــم  ۶۵میلیــون تومــان رهــن
بــا اجــاره ماهانــه یکمیلیــون و ۵۰۰هــزار تومــان اســت و
یــا همیــن واحــد را بــا  ۱۱۵تــا  ۱۲۰میلیــون تومــان رهــن

کامــل میتــوان در اختیــار گرفــت.
در «پونــک» نیــز میتــوان یــک واحــد  ۷۰متــری  ۶ســال
ســاخت را بــا  ۳۰میلیــون تومــان رهــن و اجــاره ماهیانــه ۲
میلیــون و  ۴۰۰هــزار تومــان یــا رهــن کامــل ۱۱۰میلیــون
تومــان پیــدا کــرد ،کــه در ایــن مناطــق هــم  ۵۰درصــد
افزایــش در اجارهبهــاء را شــاهد بودهایــم.
در جنــوب شــهر و محالتــی ماننــد «خزانــه» و «خانیآبــاد»
رهــن و اجــاره یــک تکواحــد  ۹۵متــری  ۳۵میلیــون
تومــان ودیعــه بــا اجــاره ماهانــه یکمیلیــون تومــان و یــا ۶۵
تــا  ۷۰میلیــون رهــن کامــل اســت کــه  ۴۰درصــد افزایــش
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را نشــان میدهــد.
ایــن کرایههــا را بــا کرایههــای واحدهــای مســکونی مشــابه
در شهرســتانها و شــهرکهای اقمــاری اطــراف تهــران
مقایســه میکنیــم.
کرایههای بهمراتب کمتر در شهرهای اطراف تهران
در پیشــوا رهــن و اجــاره یــک واحــد ۶۰متــری در شــهرک
«نقشجهــان»  ۱۵میلیــون تومــان ودیعــه و ماهانــه ۲۰۰
هــزار تومــان و یــا  ۲۵میلیــون رهــن کامــل بــوده کــه
علیرغــم افزایــش  ۶۰درصــدی بازهــم بــرای یــک خانــواده
مســتأجر گزینــه بهتــری اســت.
اجــاره یــک واحــد  ۷۰متــری ویالیــی دربســت در محلــه
«کارخانــه قنــد» ورامیــن هــم بــا  ۱۵میلیــون تومــان رهــن
و اجــاره ماهانــه  ۱۵۰هــزار تومــان و یــا رهــن کامــل ۲۰
میلیــون تومــان امکانپذیــر اســت و البتــه در ایــن منطقــه
بســتگی بــه مــکان و نــوع ســاخت و امکانــات ایــن رقــم
بیشــتر نیــز میشــود.
یک واحـد آپارتمانی  ۷۰متری در «شـاهد شـهر» شـهریار با
رهن  ۱۰میلیـون تومان و اجـاره ماهانه  ۲۰۰هـزار تومان و یا
رهن کامـل  ۱۱میلیـون تومان پیدا میشـود.
در «رضـی آبـاد پاییـن» شـهریار کـه قیمتهـا  ۴۰درصـد
افزایـش داشـته رهـن و اجاره یـک واحـد ویالیـی  ۸۵متری
بـا  ۲۰میلیون تومـان رهن و اجـاره  ۶۰۰هزارتومانـی و یا ۴۰
میلیـون تومـان رهـن کامـل امکانپذیر اسـت.
در فــاز  ۱۱پردیــس کــه تمــام واحدهــا آپارتمانــی هســتند،
اجــاره یــک واحــد بــا متــراژ  ۷۸متــر  ۲۰میلیــون تومــان
رهــن و ماهانــه یکمیلیــون تومــان اجــاره و یــا  ۵۵میلیــون
رهــن کامــل قیمتگــذاری شــده اســت.
یـک واحد آپارتمانـی با متـراژ  ۷۵تا  ۸۰متر در «آبشناسـان»
رباطکریـم نیـز دارای رهـن  ۸میلیون تومـان و اجـاره ماهانه
 ۴۵۰هزارتومانـی و یـا  ۱۰میلیـون تومان رهن کامل اسـت و
در شـهرک «قائمیه» اسالمشـهر هم  ۱۲میلیـون تومان رهن
و اجـاره ماهانـه  ۳۰۰هـزار تومان یـا  ۲۲تا  ۲۵میلیـون رهن
کامل توسـط مالـکان مطالبه میشـود.
یــک واحــد یــک خوابــه  ۷۸متــری در کوچــه «معلــم»
رودهــن را حــدودا ً بــا رهــن  ۲۵میلیــون تومــان و اجــاره
ماهانــه  ۵۰۰هــزار تومــان و یــا  ۲۷تــا  ۲۹میلیــون تومــان
رهــن کامــل میتوانیــد بیابیــد.
همچنیـن واحدهـای آپارتمانـی در متـراژ  ۵۵تـا  ۷۰متـر در
محلـه «مطهـری» رودهـن  ۲۰میلیون تومـان رهـن و اجاره
ماهانـه  ۳۰۰هزار تومان و اگر سـاختمان با امکانات بیشـتری
باشـد  ۴۰میلیـون تومـان رهـن و اجـاره ماهانـه  ۳۰۰هـزار
تومـان یـا  ۵۰میلیـون تومان رهـن کامل قیمتگذاری شـده
و واحدهـای آپارتمانی شـهرک «دانشـگاه» پاکدشـت هم ۲۵
میلیـون تومـان رهن با اجـاره ماهانـه  ۴۵۰هزار تومـان یا ۲۷
میلیـون تومـان رهن کامل اسـت.
همــه واحدهــای حاشــیه تهــران کــه در بــاال بررســی شــد ،تا
نزدیکتریــن ایســتگاه متــرو شــهر تهــران فاصل ـهای  ۱۵تــا
 ۴۵دقیقـهای دارنــد ،کــه میتوانــد بــا احتســاب نیم ســاعت
زمــان جابجایــی بــا متــرو در شــهر تهــران زمانــی قابلقبــول
بــرای رســیدن بــه دانشــگاه و یــا ســر کار و یــا حتــی بــازار و
مراکــز پزشــکی و درمانــی شــهر تهــران باشــد.
بــا در نظــر گرفتــن ایــن مطلــب و دریافتــی ماهیانــه
یکمیلیــون و  ۳۷۲هزارتومانــی کارگــران بــا احتســاب
حــق عائلهمنــدی ،کمکهزینــه اقــام مصرفــی خانــوار و
کمکهزینــه ماهیانــه اجــاره مســکن مشــخص میکنــد
کــه یــک کارگــر بایــد بخــش اعظمــی از درآمــد ماهیانــه
خــود را صــرف پرداخــت اجــاره بهــاء کنــد.
هزینههای زندگی در تهران سرسامآور است
هزینــه بــرای رســیدن بــه نزدیکتریــن ایســتگاه متــرو

از هــر یــک از مناطــق بــاال کرایــهای حــدود  ۸۸الــی ۲۲۰
هــزار تومــان در مــاه اســت و بــه همیــن دلیــل اســت ،کــه
کرایــه مســکن در تهــران بــرای مســتأجران مقرونبهصرفــه
نیســت و بــه گفتــه نایبرئیــس اتحادیــه امــاک کشــور
بســیاری از مســتأجران بــه شــهرهای اقمــاری تهــران
مهاجــرت کننــد.
حسـام عقبایـی در این خصـوص اضافـه میکنـد :در ماههای
اخیـر و به دنبـال افزایش قیمت مسـکن و اجاره بهاء در شـهر
تهـران شـاهد رونـد مهاجـرت اقشـار اجارهنشـین از تهـران
بـه سـمت شـهرهای اطـراف هـم چـون شـهریار ،پردیـس و
رودهن هسـتیم کـه البته مشـکالت اجتماعـی را میتواند در
شـهرهای مهاجرپذیـر ایجـاد کند.
پــدر یکــی از خانوادههایــی کــه بهتازگــی بــه دلیــل کرایــه
پایینتــر مســکن در پردیــس ســاکن شــده اســت ،گفــت:
زندگــی در تهــران هزینههــای سرســامآوری دارد ،از طــرف
دیگــر آلودگــی هــوای ایــن شــهر باعــث شــد ،تــا تصمیــم
بگیریــم بــه پردیــس کــه آب و هوایــی مناســب و راهــی
کوتــاه تــا تهــران دارد ،مهاجــرت کنیــم.
محمــد مصطفایــی ادامــه داد :البتــه ایــن مــکان نســبت بــه
شــهر تهــران از امکانــات کمتــری برخــوردار اســت کــه
میطلبــد ،مســئوالن اگــر واقعـاً خواهــان مهاجــرت معکوس
از تهــران هســتند ،نســبت بــه رشــد مناطــق حاشــیه تهــران
اقــدام جــدی کننــد.
وی افــزود :اگــر امکانــات موجــود در شهرســتانهای اطــراف
تهــران و مناطــق حاشــیهای ایــن شــهر ارتقــا داده شــود و
مســئوالن تنهــا تهــران را نبیننــد ،کســی اصــراری بــرای
اســتقرار در تهــران نــدارد ،امــا متأســفانه مــا حتــی یــک
بیمارســتان در پردیــس نداریــم ،حــال شــما تصــور کنیــد،
تمــام «مســکن مهر»هــای ساختهشــده در ایــن شهرســتان
پــر شــده و جمعیــت ســاکن شــود ،قطعــاً بایــد خدمــات
ارائهشــده بــه ایــن مناطــق متناســب بــا جمعیــت ســاکن
باشــد ،امــا در حــال حاضــر اینطــور نیســت.
یکــی از مشــاوران امــاک پیشــوا هــم بــا تأییــد مهاجــرت
تهرانیهــا بــه ایــن شــهر گفــت :اقبــال تهرانیهــا بــه
خانههــای پیشــوا ،بهویــژه در مناطــق تازهســاز و مســکن
مهــر نشــین ایــن شهرســتان ســبب شــده تــا بــازار
خریدوفــروش و اجــاره مســکن نیــز رشــد داشــته باشــد.
وی گفــت :در واقــع بســیاری از مشــتریهای خریــد و یــا
اجــاره مســکن در شــهرکهای نزدیــک دانشــگاه آزاد،
افــرادی هســتند ،کــه تــوان اجــاره مســکن در تهــران
را ندارنــد و ترجیــح میدهنــد ،در ایــن محلهــا بــا
هزینههایــی بهمراتــب کمتــر زندگــی کننــد.
ایــن مشــاور امــاک امــا از رشــد آســیبهای اجتماعــی
بهواســطه حضــور مهاجــران گالیــه کــرد و گفــت :درســت
اســت بــازار مــا بــا حضــور مهاجــران رونــق بیشــتری
مییابــد ،امــا آســیبهای اجتماعــی در ایــن مناطــق در
واقــع زنــگ خطــری بــرای آینــده اســت ،اگــر برنامــهای
جــدی و مــدون بــرای ایــن مهاجرتهــا نداشــته باشــیم بــا
مشــکل مواجــه خواهیــم شــد.
وی گفــت :اینکــه از مســکنهای اطــراف بهعنــوان
خوابــگاه اســتفاده شــود ،ســبب ترویــج انــواع آســیبها

ماننــد اعتیــاد ،مفاســد اخالقــی ،ســرقت و  ...شــده و مــردم
بومــی و مذهبــی ایــن شهرســتان اصـ ً
ا برخــی ناهنجاریهــا
را نمیپســندند ،همیــن موضــوع باعــث شــده تــا
تناقضهایــی در ســطح شهرســتان شــاهد باشــیم.
رئیـس اتحادیـه املاک ورامیـن نیـز در خصـوص چگونگـی
اسـتقبال مـردم از خانههـای اجـارهای شـهرهای اطـراف
تهـران گفـت :کرایههای مسـکن در ورامین حـدود  ۲۰درصد
افزایشیافتـه اسـت و همیـن افزایـش کـم ،قیمـت پاییـن
کرایههـا و نیـز قـدرت پاییـن خریـد و یـا اجـاره مسـکن در
تهران سـبب اسـتقبال بیشازپیـش مسـتأجران از واحدهای
اجـارهای ایـن مناطق شـده اسـت.
ابوطالــب شــیرکوند اضافه کــرد :کنتــرل بــازار خریــد و اجاره
مســکن دســتوری نیســت و بــا بخشــنامه میســر نمیشــود،
امــا مــا ســعی داریــم ،بــا ابزارهــای موجــود ،در حــد تــوان از
افزایــش غیرمتعــارف اجــاره بهــاء جلوگیــری کنیــم.
کمتوجهـی بـه ایجاد زیرسـاختها بسـتر گسـترش
آسـیبها
امــا روی آوردن مســتأجران بــه شــهرهای اطــراف تهــران بــا
چالشهایــی نیــز همــراه اســت ،یــک کارشــناس مســائل
اجتماعــی و بهزیســتی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت:
زندگــی در شــهرهای حاشــیهای بــا تهدیدهایــی همــراه
اســت و ســکونت در مناطــق حاشــیهای تهــران میتوانــد
بهتریــن مــکان بــرای رشــد آســیبهای اجتماعــی باشــد.
مهــدی مغــاری بــا بیــان اینکــه جمعیــت حاشــیه تهــران از
چندیــن اســتان کشــور نیــز بیشــتر اســت ،گفــت  :امکانــات
بهداشــتی ،انتظامــی ،رفاهــی ،شــهری و  ...در ایــن مناطــق به
نســبت جمعیــت بســیار کمتــر اســت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا حرکــت شــهروندان از
کالنشــهر تهــران بــه مناطــق حاشــیهای میتوانــد ،ســبب
مهاجــرت معکــوس شــده و تمرکززدایــی از تهــران را رقــم
بزنــد ،گفــت :تمرکززدایــی مؤلفههــای خــاص خــود را دارد،
اینکــه افــراد بــه دلیــل ناتوانــی از پرداخــت کرایههــا و یــا
بــه دلیــل هزینههــای بــاالی زندگــی در تهــران مجبــور بــه
خــروج از ایــن شــهر شــوند ،دردی را دوا نمیکنــد ،چراکه کار
ایــن افــراد در شــهر تهــران اســت ،آنهــا عم ـ ً
ا نمیتواننــد،
بــه شهرســتانهای خــود ،کــه مســتقر در اســتانهای
دیگــر اســت ،رجــوع کننــد و بــا حضــور در مناطــق نزدیــک
تهــران حاشیهنشــینی را رقــم میزننــد.
ایــن کارشــناس بهزیســتی گفــت :حاشیهنشــینی در
بافتهایــی رخ میدهــد ،کــه طبــق تعریــف عمدتــاً
مهاجریــن روســتایی و تهیدســتان شــهری را در خــود
جایدادهانــد ،همچنیــن ازنظــر ویژگیهــای کالبــدی
و برخــورداری از خدمــات رفاهــی ،اجتماعــی و فرهنگــی و
زیرســاختهای شــهری شــدیدا ً دچــار کمبــود هســتند.
مغـاری گفـت :بررسـیهای میدانـی نشـان میدهـد ،کـه
حاشیهنشـینی در اطراف تهران ،نوعی نوین از حاشیهنشـینی
اسـت ،که ابعـادی چون فقـر شـهری و درآمد پایین ،سـرمایه
انسـانی کـم و تهدیدهـای اجتماعـی را رقـم میزند ،سـرمایه
اقتصـادی پاییـن ایـن افـراد مشـکالتی را بـرای گذرانـدن
معیشـت و وضعیـت بهداشـت ایـن افـراد رقـم میزنـد تـا
جایی کـه خطر شـیوع برخی بیماریهـای مسـری در اماکن
پرتراکـم اطـراف تهـران بهشـدت احسـاس میشـود.
از طرفــی بایــد در نظــر گرفــت ،کــه تمرکززدایــی از پایتخت،
اگــر بهصــورت رشــد همهجانبــه اعــم از رشــد فرصتهــای
شــغلی و امکانــات گوناگــون باشــد ،امــری مفیــد و پســندیده
اســت ،امــا اگــر در اماکنــی پــر تراکــم و بــی امکانــات در
شــهرهای اطــراف تهــران شــاهد حضــور نامتــوازن جمعیــت
باشــیم و بهیکبــاره شــهری ماننــد بومهــن رشــد ۱۰۰
درصــدی جمعیــت را تجربــه کنــد ،نگرانیهــای اجتماعــی
در مناطــق حاشــیهای افزایــش خواهــد یافــت.
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الزامات رونق دروازه اتصال به اروپا؛ پایانههای مرزی تقویت شوند
سکینه اسمی

آذربایجــان غربــی بــا  14گمــرک و
بازارچــه و هممــرزی بــا ســه کشــور
خارجــی ،دروازه اتصــال ایــران بــه اروپــا
بــوده و قابلیــت تبدیلشــدن بــه هــاب
تجــاری کاال و ترانزیــت کشــور را دارا
اســت.

همســایگی بــا ســه کشــور عــراق ،ترکیــه و آذربایجــان و
همجــواری بــا فاصلــه ۱۵کیلومتــری بــا کشــور ارمنســتان،
دارا بــودن  ۲۳درصــد از ظرفیــت پایانههــای مــرزی بــه
همــراه وجــود تنهــا راهآهــن کشــور بــه ترکیــه و اروپــا از
ویژگیهــا و ظرفیتهایــی اســت کــه در بیــن  ۳۱اســتان
کشــور تنهــا نصیــب آذربایجــان غربــی شــده اســت.
اســتقرار در مســیر کریــدور شــرقی و غربــی و نزدیکــی بــه
کریــدور شــمال و جنــوب و وجــود فــرودگاه بینالمللــی
ارومیــه و فرودگاههــای خــوی و ماکــو ،وجــود پنــج پایانــه
رســمی پلدشــت ،بــازرگان ،ســرو ،رازی و پیرانشــهر ،بازارچــه
غیررســمی کیلــه سردشــت در کنــار  ۹گمــرک مــرزی
بســتری را در ایــن اســتان مــرزی فراهــم کــرده کــه اگــر
بهدرســتی مدیریــت و بهرهگیــری شــود ماحصلــی جــز
رونــق اقتصــادی منطقــه و حتــی کشــور نخواهــد داشــت.
در حــال حاضــر راههــای زمینــی ارتبــاط بــا اروپــا از طریــق
جــاده و ریــل و همچنیــن مبــادی اصلــی ورود و خــروج
زمینــی کاال و مســافر از کشــور بــه اروپــا و بالعکــس در
آذربایجــان غربــی فراهــم اســت و زیرســاختهایی کــه
متناســب بــا ایــن امــور در اســتان ایجادشــده در کنــار
مزیتهــای کمنظیــر جغرافیایــی و اقتصــادی آذربایجــان
غربــی را بــه یکــی از کانونهــای مهــم تجــارت و صــادرات

کشــور تبدیــل کــرده اســت.
ایــن اســتان  ۸۹۱کیلومتــر مــرز مشــترک بــا ســه کشــور
دارد کــه از شــمال بــا جمهــوری آذربایجــان و از غــرب بــا
کشــورهای عــراق و ترکیــه همســایه بــوده و نیــز بهصــورت
غیرمســتقیم بــا کشــور ارمنســتان هممــرز اســت؛ تنهــا
اســتان کشــور کــه از چنیــن ظرفیــت مــرزی باالیــی
برخــوردار اســت.
امــا در ســالهای گذشــته فراهــم نبــودن زیرســاختهای
الزم ازجملــه راه بهعنــوان مهمتریــن زیرســاخت ،امکانــات و
تأسیســات مــدرن ،بافــت فرســوده برخی تأسیســات مــرزی،
بروکراســی پرپیچوخــم اداری و ضعــف قوانیــن شــرایطی را
بــه وجــود آورده بــود کــه ایــن ظرفیــت بینظیــر موردتوجــه
قــرار نگرفتــه و بهدرســتی مورداســتفاده قــرار نگیــرد.
عــدم بهرهبــرداری اصولــی از ظرفیتهــای مــرزی در
اســتان نهتنهــا موجــب شــده ایــن پتانســیل ســالها بــه
دســت فراموشــی ســپرده شــود بلکــه مــردم مرزنشــین
اســتان نیــز بــا وجــود ایــن ذخایــر ارزشــمند بــا مشــکالت
اقتصــادی ،فقــر و بیــکاری نیــز روبــهرو هســتند.
ســالهای اخیــر طرحهــای عمرانــی قابلتوجهــی در هــر
 ۵پایانــه مــرزی رســمی اســتان آغازشــده کــه بخشــی از
آنهــا بــه اتمــام رســیده و بخــش قابلتوجهــی در دســت
اجراســت ،طرحهایــی کــه در صــورت اتمــام بهموقــع
باوجــود تحریمهــای ظالمانــه علیــه کشــور موجــب رونــق
بخشــی دروازه اتصــال ایــران بــه اروپــا خواهــد شــد.
 ۲۰درصــد ترانزیــت زمینــی کشــور از آذربایجــان
غربــی انجــام میشــود
معــاون حملونقــل ســازمان راهــداری و حملونقــل
جــادهای کشــور در خصــوص نقــش مهــم پایانههــای

مــرزی اســتان در اقتصــاد منطقــه و کشــور گفــت۲۰ :
درصــد ترانزیــت زمینــی کشــور از طریــق مرزهــای گســترده
آذربایجــان غربــی انجــام میشــود و ایــن امــر جایــگاه ارزنــده
ایــن اســتان در مبــادالت مــرزی کشــور را نشــان میدهــد.
داریــوش امانــی کــه بــرای تودیــع و معارفــه مدیــرکل
راهــداری و حملونقــل جــادهای آذربایجــان غربــی بــه
ایــن اســتان ســفر کــرده بــود گفــت :امســال بــا توجــه بــه
تحریمهــا و شــرایط اقتصــادی کشــور تقویــت بازارچههــای
مــرزی در کشــور بهخصــوص آذربایجــان غربــی در دســتور
کار قــرار دارد.
وی بــا بیــان اینکــه نــوع نــگاه مــا بهگونــهای اســت کــه
از طریــق زمینــی ارتبــاط خوبــی بــا همســایههای خــود
داشــته باشــیم ،افــزود :ایــن اســتان بــا چهــار کشــور مــرز
مشــترک دارد کــه ظرفیــت بینظیــری بــرای گســترش
روابــط اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه را فراهــم کــرده
اســت.
امانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه تقویــت پایانههــای مــرزی
موجــب بهبــود ســطح روابــط بــا کشــورهای همســایه و
نیــز رفــع مشــکل بیــکاری در منطقــه میشــود گفــت:
مــرز بــازرگان نیــز نقطــه اتصالــی اروپــا  -ایــران  -آســیای
میانــه و یکــی از اصلیتریــن گمــرکات زمینــی کشــور اســت
کــه در ایــن اســتان قــرار دارد و بایــد از ظرفیــت ایــن مــرز
بیشازپیــش اســتفاده شــود.
معــاون حملونقــل ســازمان راهــداری و حملونقــل
جــادهای بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن اســتان بــا داشــتن پنــج
پایانــه مــرزی و نزدیــک  ۹۰۰کیلومتــر مــرز مشــترک بــا
ترکیــه ،عــراق و نخجــوان از جایــگاه ویــژهای در منطقــه
برخــوردار اســت افــزود :بــا توجــه بــه احتمــال آغــاز
تحریمهــای دولــت مســتکبر آمریــکا توجــه بیشازپیــش
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داریــم اســتان را بــه هــاب تجــاری کاال در کشــور تبدیــل
کنیــم خاطرنشــان کــرد :آذربایجــان غربــی بــا توجــه
بــه پایانههــای متعــدد و ســایر ظرفیتهایــی کــه دارد
میتوانــد نقــش ویــژهای را در توســعه مناســبات اقتصــادی
و تجــاری کشــورمان بــا کشــورهای عــراق ،ترکیــه و ســوریه
ایفــا و بهعنــوان هــاب تجــاری کاال در منطقــه عمــل کنــد.
اظهــارات حســینی در حالــی اســت کــه وزیــر کشــور بــا
ســفر بــه آذربایجــان غربــی در جریــان بازدیــد از پایانــه
مــرزی ســرو بــا اشــاره بــه تحریمهــای یکجانبــه آمریــکا
علیــه جمهــوری اســامی ایــران ،گفــت :سیاســت اقتصــادی
دولــت ،تقویــت تجــارت خارجــی بــرای مقابلــه بــا ایــن
تحریمهــای ناجوانمردانــه اســت.
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی بــا بیــان اینکــه نقش اســتانهای
مــرزی در توســعه تجــارت خارجــی بیبدیــل اســت و
ازای ـنرو توســعه ایــن مناطــق موردتوجــه دولــت قــرار دارد
اظهــار داشــت :هیــچ محدودیتــی در پرداخــت تســهیالت
بانکــی بــه طرحهــای توســعه مناطــق مــرزی وجــود نــدارد.

بــه ترانزیــت زمینــی و عملکــرد پایانههــای مــرزی در
دســتور کار قــرار دارد کــه آذربایجــان غربــی در ایــن بخش از
جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت.

اســتان نیازمنــد برنامهریــزی الزم اســت کــه بایــد بــا جــذب
ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی بتــوان اصولــی و بــا
مدیریــت صحیــح قــدم برداشــت.

از ظرفیتهـای مـرزی آذربایجـان غربـی بهدرسـتی
اسـتفاده نکردهایـم
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع انســانی
اســتاندار آذربایجــان غربــی معتقــد اســت آذربایجــان غربــی
بــه دلیــل هممــرزی مســتقیم و غیرمســتقیم بــا  ۴کشــور
خارجــی تنهــا اســتان کشــور اســت کــه از ویژگــی و اهمیــت
اقتصــادی باالیــی برخــوردار اســت.
رضــا حســینی بــا بیــان اینکــه مــرزی بــودن اســتان مزایــا
و تهدیداتــی بــرای اســتان داشــته و دارد ،عنــوان کــرد:
متأســفانه در ســالهای گذشــته بــه دلیــل عــدم مدیریــت
صحیــح و فراهــم نبــودن زیرســاختهای الزم از ظرفیــت
و مزایــای مــرزی بــودن اســتان بهدرســتی اســتفاده
نکرد هایــم.
وی بــا بیــان اینکــه در آذربایجــان غربــی  ۵پایانــه مــرزی
وجــود دارد کــه قابلیــت مدیریــت ،تأمیــن کاال و خدمــات و
بخشــی از امــورات صادراتــی را در شــرایط خــاص دارا اســت
ادامــه داد :نبایــد بــا ایــن ظرفیــت عظیــم مــرزی فقط مســیر
تــردد خودروهــای ترانزیتــی باشــیم بلکــه بایــد بهگون ـهای
عمــل کــرد کــه ســایر اســتانهای کشــور راغــب بــه صــدور
و ورود کاالهــای موردنیــاز از ایــن اســتان باشــند.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع انســانی
اســتاندار آذربایجــان غربــی گفــت :اســتفاده و مدیریــت
صحیــح پایانههــای مــرزی اســتان موجــب ایجــاد
شــرکتهای حملونقــل ،دفاتــر مســافری و بینراهــی،
ایجــاد واحدهــای بســتهبندی ،ســردخانه و  ...در اســتان
و در نتیجــه گــردش ســرمایه بــه همــراه ایجــاد اشــتغال
میشــود.
حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه زیرســاختهای راه ،ریــل،
هوایــی و حملونقــل در اســتان بایــد همزمــان ایجــاد
و تکمیــل شــود افــزود :رونــق اقتصــادی در اســتان
و پایانههــای مــرزی نیازمنــد ایجــاد شــرکتهای
حملونقــل ،تأسیســات ،زیرســاخت و نیــز شــرکتهای
حملونقــل مــدرن و بــهروز اســت کــه اقداماتــی در ایــن
زمینــه در اســتان آغــاز شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه متأســفانه دهههــای گذشــته مرزهــای
اســتان بــه شــکل مــدرن و هماهنــگ رشــد نکــرده اســت
افــزود :توجــه بــه ســاماندهی و رونــق بخشــی بــه مرزهــای

بازارچه کیله مرزی سردشت رسمی شود
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع انســانی
اســتاندار آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه ساختوســاز در
پایانههــای مــرزی اســتان عنــوان کــرد :در حــال حاضــر
طــرح جامــع گمرکــی در پایانــه مــرزی بــازرگان در دســت
اجراســت ،پایانــه پلدشــت بــا اســتانداردهای روز اتمــام یافته
و بخــش خصوصــی نیــز اقدامــات خوبــی در پایانــه مــرزی
پیرانشــهر در دســت اجــرا دارد.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای رونــق بخشــی بــه پایانههــای
مــرزی و اســتفاده بهینــه از ایــن ظرفیــت بــه دنبــال رســمی
کــردن بازارچــه مــرزی «کیلــه» سردشــت هســتیم اضافــه
کــرد :باوجوداینکــه ایــن بازارچــه بهصــورت رســمی فعالیــت
نمیکنــد امــا امســال تاکنــون ۴۵میلیــون دالر صــادرات از
بازارچــه کیلــه مــرزی سردشــت صــورت گرفتــه که نشــان از
اهمیــت توجــه بــه ظرفیتهــای مــرزی اســت.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع انســانی
اســتاندار آذربایجــان غربــی بــا تأکیــد بــر اینکــه در نظــر

تأسیســات مــدرن در پایانههــا و گمــرکات مــرزی
آذربایجــان غربــی نصــب میشــود
ناظــر گمــرکات آذربایجــان غربــی نیــز در خصــوص وضعیت
گمــرکات و پایانههــای مــرزی اســتان و نقــش آنهــا
در رونــق بخشــی اقتصــادی در منطقــه گفــت :در حــال
حاضــر همــه پایانههــای مــرزی رســمی و غیررســمی و نیــز
گمــرکات اســتان مشــغول فعالیــت بــوده و ســهم عمــدهای
در صــادرات و واردات کشــور و اســتان بــر عهــده دارنــد.
احمــد برکابیــان بــا بیــان اینکــه در کنــار اقدامــات عمرانــی
قابلتوجهــی کــه در پایانههــای مــرزی اســتان در دســت
اجراســت گمــرکات اقــدام بــه نصــب تجهیــزات مــدرن در
ایــن پایانههــا کــرده اســت افــزود :هماکنــون دو دســتگاه
ایکــس ری کامیونــی و دو دســتگاه چمدانــی در مــرز
بــازرگان ،یــک دســتگاه در ســرو ،یــک دســتگاه در رازی و
یــک دســتگاه در مــرز تمرچیــن نصــب و مســتقر شــده
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امســال یــک دســتگاه ایکــس ری مجهــز
و مــدرن نیــز در مــرز بــازرگان احــداث و راهانــدازی میشــود
گفــت :پیشبینــی میشــود ایــن دســتگاه در عــرض ســه
الــی چهــار مــاه آینــده در مــرز بــازرگان راهانــدازی شــود.
برکابیــان بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح جامــع گمــرک در
پایانــه مــرزی بــازرگان اظهــار داشــت :ایــن طــرح در مــدت
دو ســال بــا صــرف اعتبــاری بالغبــر  ۴۰میلیــارد تومــان در
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 ۱۴میلیــارد و یکصــد میلیــون تومــان بــا پیشــرفت ۴۶
درصــدی شــامل محوطهســازی و کریــدور مســافری نیــز در
حــال انجــام اســت.
شــکری از اجــرای فــاز اول پایانــه مســافری در مــرز رازی
خــوی نیــز خبــر داد و گفــت :ایــن طــرح بــا صــرف اعتبــاری
بالغبــر هشــت میلیــارد و یکصــد میلیــون ریــال بــا
پیشــرفت فیزیکــی  ۸۵.۳۱درصــد شــامل ســاماندهی و
بهســازی رودخانــه مــرزی قطــور ،پــل قطــور ،محوطهســازی
و ســایت اجبــاری بــه مســاحت  ۳۰هــزار مترمربــع در حــال
اجــرا اســت.
وی بــا بیــان اینکــه کلیــات طــرح فــاز دوم پایانــه مــرز
رازی بــه مســاحت پنــج هــزار و ۵۰۰مترمربــع موردتوافــق
قــرار گرفتــه و بــهزودی وارد فــاز اجرایــی میشــود افــزود:
در حــال حاضــر احــداث ســالن مســافری و محوطهســازی
پایانــه مــرز رازی نیــز بــا صــرف اعتبــاری بالغبــر  ۱۲میلیــارد
و  ۱۰۰میلیــون تومــان و پیشــرفت فیزیکــی  ۶۳درصــد و
مســاحت چهــار هــزار و  ۱۶۰مترمربــع در دوطبقــه در حــال
اجراســت.

دو فــاز در مــرز بــازرگان اجرایــی میشــود.
ناظــر گمــرکات آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه ســهم بــاالی
پایانههــا و گمــرکات مــرزی در صــادرات و واردات اســتان
عنــوان کــرد :در چهــار مــاه نخســت امســال  ۵۴۲هــزار و
 ۳۵۵تــن کاال بــه ارزش  ۲۲۷میلیــون دالر از طریــق
پایانههــا و گمــرکات مــرزی اســتان بــه خــارج از کشــور
صادرشــده کــه ازنظــر وزن  ۵۶درصــد و ازنظــر ارزش ریالــی
نیــز  ۵۵درصــد افزایــش نشــان میدهــد.
برکابیــان میــزان واردات در چهــار مــاه نخســت امســال را نیز
 ۱۶۱میلیــون دالر عنــوان و خاطرنشــان کــرد :میــزان واردات
از طریــق پایانههــای مــرزی و گمــرکات اســتان در مقایســه
بــا مدتزمــان مشــابه پارســال  ۳۵درصــد کاهــش نشــان
میدهــد.
ســهم  ۲۳درصــدی آذربایجــان غربــی از پایانههــای
مرزی کشــور
مدیــرکل راهــداری و حملونقــل جــادهای آذربایجــان غربــی
در زمینــه رونــق بخشــی بــه پایانههــای مــرزی اســتان
گفــت :آذربایجــان غربــی بــا دارا بــودن هشــت مــرز شــامل ۵
پایانــه مــرزی رســمی جــادهای ،یــک مــرز غیررســمی ،یــک
مــرز هوایــی و ریلــی بــا  ۹۸۱کیلومتــر مــرز مشــترک با ســه
کشــور خارجــی از اهمیــت باالیــی در بخــش تجــارت مــرزی
برخــوردار اســت.

ارســان شــکری بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان ســهم ۲۳
درصــدی از پایانههــای مــرزی کشــور را داراســت اظهــار
داشــت :در حــال حاضــر طرحهــای عمرانــی بــا اعتبــاری
بالغبــر  ۵۰میلیــارد تومــان در مرزهــای اســتان در حــال
اجراســت کــه رقــم قابلتوجهــی بــه شــمار مــیرود.
مدیــرکل راهــداری و حملونقــل جــادهای آذربایجــان غربــی
 ۴۶شــرکت بینالمللــی در اســتان فعــال اســت گفــت:
افزایــش ســطح خدمــات و گســترش فــروش بلیــت اینترنتی
از سیاســتهای ایــن ســازمان اســت.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر پایانــه مــرزی پلدشــت یکــی
از پایانههــای اســتاندارد کشــور تکمیلشــده و مشــغول
فعالیــت اســت همچنیــن در پایانــه مــرزی بــازرگان گمــرک
طــرح جامــع را آغــاز کــرده کــه در صــورت اتمــام مــرز
بــازرگان یکــی از کمنظیرتریــن پایانههــای مــرزی کشــور
محســوب خواهــد شــد.
شــکری بــا بیــان اینکــه بــازرگان دومیــن مــرز زمینــی بزرگ
کشــور بــه شــمار مـیرود گفــت :طــرح ســاماندهی و تکمیل
ایــن پایانــه مــرزی بــا اعتبــاری بالغبــر  ۱۵میلیــارد و ۷۰۰
میلیــون تومــان و پیشــرفت  ۶۷درصــدی در حــال اجــرا
بــوده کــه شــامل پارکینــگ ،ورودی مســافری ،دیوارکشــی
و ســردرب اســت.
مدیــرکل راهــداری و حملونقــل جــادهای آذربایجــان غربــی
اضافــه کــرد :طــرح احــداث پایانــه مــرزی پلدشــت نیــز بــا

 ۴کریــدور مهــم ارتباطــی کشــور از آذربایجــان
غربــی میگــذرد
مدیــرکل راهــداری و حملونقــل جــادهای آذربایجــان
غربــی بــا بیــان اینکــه هماکنــون  ۴کریــدور مهــم کشــور
از آذربایجــان غربــی میگــذرد گفــت :آذربایجــان غربــی بــه
دلیــل هممــرزی بــا چهــار کشــور دروازه اتصــال ایــران بــه
اروپــا محســوب میشــود و گــذر چهــار کریــدور ارتباطــی
مهــم کشــور از اســتان از اهمیــت باالیــی در اقتصــاد مــرزی
برخــوردار اســت.
شــکری زیــاد بــودن تعــداد ادارات مســتقر در پایانــه هــای
مــرزی و مــوازی کاری را از مهمتریــن مشــکالت پیــش روی
پایانــه هــای مــرزی اســتان دانســت و افــزود :اگــر بتوانیــم
فعالیــت ایــن ادارات را منســجم و یکپارچــه کنیــم در صورت
اتمــام طــرح هــای عمرانــی و نیــز نصب تجهیــزات مــدرن در
پایانــه هــای مــرزی در ســالهای آتــی شــاهد رونــق تجــارت
مــرزی در منطقــه خواهیــم بــود.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای آذربایجــان
غربــی همچنیــن بــا تاکیــد بــر توســعه همســو در پایانــه
هــای مــرزی اســتان گفــت :در کنــار فعالیــت هــای عمرانــی
در پایانــه هــای مــرزی بایــد زیرســاخت هــای تجــارت مرزی
از جملــه ایجــاد راه هــای ارتباطــی و دسترســی مناســب بــه
پایانــه هــای مــرزی بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد.
شــکری در خصــوص ســهم و میــزان ترانزیــت از پایانــه هــای
مــرزی اســتان در ســالجاری اظهارداشــت :امســال مجمــوع
ترانزیــت از پایانــه هــای مــرزی اســتان یــک میلیــون و ۱۵۳
هــزار و  ۲۷۱تــن بــوده کــه رشــد قابــل توجهــی دارد.
وی تعــداد کامیونهــای حامــل کاالی ترانزیــت از
پایانههــای مــرزی اســتان را  ۸۳هــزار  ۶۲۴دســتگاه
عنــوان کــرد و افــزود :در مدتزمــان مذکــور شــاهد تــردد
۳۳۱هــزار و  ۲۸۹دســتگاه کامیــون حامــل کاالهــای وارداتی
و صادراتــی از پایانههــای مــرزی بودیــم کــه مــرز بــازرگان
رتبــه اول را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
شــکری تعــداد مســافران متــردد از پایانههــای مــرزی
اســتان طــی ســال جــاری را دو میلیــون و ۷۴۶هــزار و ۷۵۰
نفــر عنــوان و خاطرنشــان کــرد :مــرز بــازرگان بــا تــردد ۱۸
هــزار و  ۹۰۵نــاوگان مســافری رتبــه اول را داراســت.
حاضــر بــا توجــه بهاتفــاق نظــری کــه مســئوالن کشــوری و
اســتانی در خصــوص اهمیــت رونــق بخشــی بــه پایانههــای
مــرزی دارنــد امیــد م ـیرود بــا انسجامبخشــی فعالیتهــا و
تســریع در رونــد اجــرای فعالیتهــای عمرانــی بــه همــراه
نصــب تجهیــزات موردنیــاز در ســالهای آتــی شــاهد رونــق
بیشازپیــش پایانههــای مــرزی آذربایجــان غربــی باشــیم.
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انتقاد پیمانکاران ساختمانی مناطق زلزلهزده وپاسخ رئیس ستادبازسازی
پیمانــکاران بازســازی مناطــق زلزل ـهزده
زهرا آقایی
اســتان کرمانشــاه از وقــوع یــک فاجعــه
پیمانــکاری در ایــن مناطــق ســخن
میگوینــد کــه اگــر مدیریــت نشــود بــه یــک معضــل
اجتماعــی تبدیــل میشــود.

 ۹مــاه گذشــت از فاجعــه بزرگــی کــه وقــوع زلزلــه ۷.۳
ریشــتری آبانمــاه ســال گذشــته در غــرب کشــور بــه بــار
آورد؛ زمینلــرزهای کــه هــزاران خانــه و کاشــانه ویــران شــده
را روی دســت مرزنشــینان کرمانشــاهی گذاشــت.
زلزلــهای ویرانگــر کــه شــعاع تخریبــی آن  ۹شهرســتان
اســتان کرمانشــاه را در بــر گرفــت؛ حجــم تخریبهــا
آنقــدر بــاال بــود کــه از اغلــب اســتانهای کشــور بــرای
مشــارکت در بازســازی ایــن مناطــق پیشقــدم شــدند،
از ســتادهای معیــن بنیــاد مســکن و پیمانــکاران گرفتــه
تــا کارگــران همــه در ایــن امــر عظیــم شــرکت کردنــد
تــا مــردم زلزلـهزده زودتــر ســرپناه ویــران شــده را دوبــاره
بنــا کننــد و رنــگ امیــد را بــه زندگیهــای نوسازشــان
بکشــند.
یکــی از ایــن اقشــار کــه در بازســازیها مشــارکت و حضــور
پررنگتــری دارد ،پیمانــکاران هســتند کــه بــا تالشهــای
پش ـت صحن ـهای کــه دارنــد شــبانهروز بــرای تحقــق وعــده 
دولــت و شــخص رییــس جمهــور حــاال مجبورنــد بــه هــر
شــکل ممکــن واحدهــا را در زمــان مقــرر آمــاده بهرهبــرداری
کننــد.
پیمانکارانــی کــه بــه اذعــان خودشــان بخــش اعظمــی
از خســارتهای زلزلــه از جیــب آنهــا تامیــن میشــود
و در حــال ورشکســتگی هســتند اعــام میکننــد کــه
یــک فاجعــه پیمانــکاری در ایــن مناطــق در حــال رخ
دادن اســت کــه اگــر ایــن موضــوع اتفــاق بیفتــد بــا توجــه
بــه درگیــر بــودن هــزاران نفــر در ایــن زمینــه بــه دلیــل
بدهیهــای آنهــا و ناتمــام مانــدن کار حتــی ایــن موضــوع
میتوانــد بــه یــک فاجعــه اجتماعــی در ایــن مناطــق
تبدیــل شــود.
چنــد تــن از پیمانــکاران مناطــق زلزلهزده اســتان کرمانشــاه
بــا حضــور در دفتــر خبرگــزاری مهــر بــه بیــان مشــکالت
خــود پرداختنــد و البتــه راهکارهایــی هــم بــرای رفــع ایــن
مشــکالت داشــتند و از مســئوالن خواســتار رفــع آنهــا بــا
اتخــاذ تدابیــر مناســب شــدند.

پیمانــکاران بابــت ســاخت هــر واحــد بیــش از ۴
میلیــون تومــان ضــرر میکننــد
ســیدهیوا حســینی یکــی از پیمانــکاران مشــغول بــه کار در
مناطــق زلزلـهزده اســتان کرمانشــاه اســت بــه نمایندگــی از
تعــداد زیــادی از پیمانــکاران اظهــار داشــت :بعــد از فراخــوان
بنیــاد مســکن بــرای بازســازی مناطــق زلزلــهزده مــا هــم
همچــون ســایرین بــرای حضــور در ایــن کار انساندوســتانه
پیشقــدم شــدیم و فکــر میکردیــم بــه نوعــی زکات
کارمــان را میدهیــم.
وی افــزود :هرچنــد مــا چشــم بســته و بــا اعتمــاد کامــل بــه
بنیــاد مســکن قراردادهــا را امضــا کردیــم ،امــا آنالیــز اشــتباه
بنیــاد مســکن حــاال مشــکالتی بــرای پیمانــکاران ایجــاد
کــرده اســت.
ایــن پیمانــکار بازســازی مناطــق زلزلــهزده بیــان داشــت:
شــروع عملیــات در فصــل زمســتان بــود کــه اوایــل حــدود
 ۳۰تــا  ۴۵روز بارندگــی رخ داد و امــکان کار نبــود ،بعــد نیــز
اعتصــاب راننــدگان و کمبــود و افزایــش قیمــت مصالــح
منجــر بــه تحمیــل ضــرر و زیــان زیــادی بــه پیمانــکاران
شــد.
حســینی تصریــح کــرد :طبــق قــراردادی کــه منعقــد شــد
ابتــدا قــرار بــود بابــت هــر واحــد حــدود  ۱.۵میلیــون تومــان
ســود بــرای پیمانــکار در نظــر گرفتــه شــود ،امــا در حــال
حاضــر هــر واحــد بیــش از  ۴میلیــون تومــان بــرای مــا
پیمانــکاران ضــرر دارد و بنیــاد مســکن هــم در ایــن خصوص
هیــچ مســئولیتی را متقبــل نمیشــود.
پیمانــکاران بازســازی مناطــق روســتایی در حــال
ورشکســتگی هســتند
وی خاطرنشــان کــرد :در این شــرایط حتــی کارگــران و بناها
هــم از پیمانــکاران چندبرابــر معمــول دســتمزد میگیرنــد و
بــا ایــن وضعیــت ایجــاد شــده فاجعــه پیمانــکاری در حــال
رخ دادن اســت و پیمانــکاران مناطــق زلزلـهزده روســتایی در
حــال ورشکســته شــدن هســتند.
ایــن پیمانــکار افــزود :بنیــاد مســکن از ابتــدا متــری ۵۳۰
هــزار تومــان را بــرای عقــد قــرارداد پیشــنهاد داد و متــری
 ۱۰۵هــزار تومــان هــم بابــت اســکلت بــرای خــود در نظــر
گرفــت و بعــد از افزایــش قیمتهــا ســهم خــودش را بــه
 ۱۳۴هــزار تومــان افزایــش داد امــا ســهم پیمانــکار هیــچ
تغییــر نکــرد.
حســینی تصریــح کــرد :در نقــد شــدن صــورت وضعیتهــا
هــم ســتادهای معیــن ابتــدا هزینههــای خودشــان را

برداشــت میکننــد و دنبــال صــاف کــردن بدهــی خودشــان
هســتند.
بنیــاد مســکن قــول تامیــن مصالــح رایــگان را از
ابتــدا داده بــود
بــه گفتــه ایــن پیمانــکار ،بنیــاد مســکن از ابتــدا بــه
پیمانــکاران قــول داد کــه مصالــح ســاختمانی همچــون
میلگــرد ،ســیمان و ماســه بــه طــور رایــگان در اختیــار
پیمانــکاران قــرار دهــد و بــا بــه کارگیــری خودروهــای بنیــاد
هزینــه حمــل و نقــل بــرای پیمانــکار بــه صفــر برســد ،امــا
ســیمان را برخــی از مــردم هنــوز دریافــت نکردهانــد چــون
در هنــگام مراجعــه بــه آنهــا میگوینــد ســیمان موجــود
نیســت ،خودروهــای بــا ظرفیــت  ۲۸تــن ۳۸ ،تــن ماســه را
بــا قیمــت حــدود  ۴۰هــزار تومــان ( بــا وجــود قیمــت ۲۲
هــزار تومــان بــرای هــر تــن در کل کشــور) بــا پیمانــکاران
حســاب میکننــد .حتــی ســیمان را مالــکان بــا پــول بــه
پیمانــکاران میفروشــند.
حســینی بیــان داشــت :مــا حتــی جــرات نداریــم کــه کار
را تعطیــل کنیــم ،چــون بــرای هــر واحــد  ۳۰میلیــون
تومــان ســفته دادهایــم و بــا وجــود پیشــرفت  ۸۰درصــدی
کار برخــی از مالــکان بــه دنبــال ایجــاد فشــار بــرای
تعطیــل کــردن کار توســط پیمانــکاران هســتند ،امــا
پیمانــکار اگــر کار را تعطیــل کنــد تنهــا بــه  ۵۰درصــد
مبلــغ قــرارداد میرســد.
ایــن پیمانــکار افــزود :اغلــب پیمانــکاران کار را رهــا کــرده و
از منطقــه رفتهانــد و تعــداد معــدودی در حــال ادامــه کار
هســتند کــه آنهــا هــم در حــال ورشکســتگی هســتند.
وی در مــورد راهکارهــای رفــع مشــکالت پیمانــکاران
نیــز ایجــاد یــک شــعبه قضایــی ویــژه در ایــن مناطــق را
از مهمتریــن نیازهــا عنــوان کــرد و افــزود :بــه طــور مثــال
در یکــی از مــوارد پیمانــکار بــا واحــدی کار میکنــد کــه
مالکــش فــوت کــرده و در حــال حاضــر بــرای دریافــت
دســتمزد بــه مشــکل برخــورده اســت.
حســینی همچنیــن پرداخــت درصــدی از خســارت
پیمانــکاران از ســوی دولــت و یــا بنیــاد مســکن و همچنیــن
مدیریــت پرداختهــا و ملــزم کــردن مالــک بــه تســویه
حســاب بــا پیمانــکار را از دیگــر راهکارهــا برشــمرد.
وی بــا اشــاره بــه صحبــت دیگــر پیمانــکاران گفــت :در حــال
حاضــر تعــدادی از پیمانــکاران بــه دلیــل متضــرر شــدن
ادامــه کار را رهــا کردهانــد و بــا ایــن وجــود یــک معضــل
اجتماعــی ایجــاد میشــود.
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قیمــت بنیــاد مســکن پیشــنهادی بــوده
اســت
رضــا خواج ـهای رییــس ســتاد بازســازی مناطــق
زلزل ـهزده اســتان کرمانشــاه اظهــار داشــت :ایــن
پیمانــکاران در قراردادهایشــان ساختارشکســت
داشــتهاند ،آنهــا در زمــان انعقــاد قــرارداد بــا
متقاضیــان بــرآورد ریالــی کردهانــد و بــا توجــه
بــه صرفــه و صــاح موجــود بــا مــردم قــرارداد
منعقــد کردهانــد.
وی افــزود :قیمتــی هــم کــه بنیــاد مســکن اعــام
کــرده بــر اســاس ساختارشکســت مذکــور و در
حــد یــک قیمــت پیشــنهادی بــوده و بســیاری
از پیمانــکار در رایزنــی بــا متقاضیــان حــدود ۵
میلیــون باالتــر و یــا پایینتــر بــا آنهــا قــرارداد
منعقــد کردهانــد و بــر اســاس آن کار بیــن مالــک
و پیمانــکار در حــال اجراســت.
رییــس ســتاد بازســازی مناطــق زلزلـهزده اســتان
کرمانشــاه در مــورد افزایــش قیمــت مصالــح و
متضــرر شــدن پیمانــکاران گفــت :افزایــش قیمت
در مناطــق زلزلــه زده وجــود دارد ،امــا بنیــاد مســکن بــا
توزیــع آهــنآالت رایــگان ،ســیمان رایــگان و  یارانــه ای و
بتــن ارزانقیمــت اجــازه نــداده قیمتهــا آنچنــان تغییــر
کنــد.
خواجــهای تصریــح کــرد :مــا منکــر افزایــش قیمتهــا
نیســتیم ،امــا قیمتــی کــه بنیــاد مســکن بــر اســاس آن
مصالــح را عرضــه میکنــد بــر اســاس قیمتهــای ســال
گذشــته اســت و مــا افزایــش قیمتــی نداشــتهایم.
وی خاطرنشــان کــرد :اصلــی تریــن مــوارد تاثیرگــذار در
قیمــت تمامشــده ســاختمان ،دســتمزد و آهــنآالت و
بتــن اســت کــه بنیــاد مســکن در ایــن قســمت ورود کــرده
اســت و آهــنآالت و ســیمان ارزانقیمــت و حتــی تیرچــه
ارزانقیمــت را بــرای آنهــا تهیــه کــرده اســت کــه تمــام ایــن
مــوارد در جهــت کمــک بــه پیمانــکار اســت.
بنیــاد مســکن بــرای کمــک بــه پیمانــکاران در حــال رایزنــی
بــا اســتانداری و معــاون اول رییــس جمهــور اســت
رییــس ســتاد بازســازی مناطــق زلزلـهزده اســتان کرمانشــاه
افــزود :طبیعتــا بــه خاطــر ایــن افزایــش هزینههــا بنیــاد
مســکن در حــال رایزنــی از طریــق اســتانداری و معــاون اول
رییــس جمهــور اســت و ایــن کمکهــا همگــی در جهــت
رفــاه حــال پیمانــکاران اســت.
وی در خصــوص کمکهــای در نظــر گرفتــه شــده کــه
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در حــال رایزنــی هســتند بــه بیــان یــک مــورد در اختیــار
گذاشــتن ماشــینآالت بــرای حمــل رایــگان مصالــح
اشــاره کــرد و افــزود :مابقــی مــواد بعــد از نهایــی شــدن
اطالعرســانی میشــود.
خواجــه در پاســخ بــه اینکــه بنیــاد مســکن وعــده حمــل
رایــگان مصالــح را از اول بــه پیمانــکاران داده بــود امــا چــرا
اجرایــی نشــد نیــز گفــت :حمــل و نقــل رایــگان در هیــچ
قــراردادی نیســت و اتفاقــا حمــل و نقــل مصالــح بــر عهــده
پیمانــکار اســت ،مــا اجــازه ندادیــم اعتصــاب کامیونهــا در
مقطعــی کوتــاه اختاللــی در رونــد بازســازی انجــام دهــد و
حتــی در ایــن مناطــق ایــن موضــوع احســاس شــود.
رییــس ســتاد بازســازی مناطــق زلزلـهزده اســتان کرمانشــاه
بیــان داشــت :مــا بــه هیــچ عنــوان راضــی نیســتیم نــه مالک
و نــه پیمانــکار ضــرر کننــد ،امــا مــا نماینــده مالــک هســتیم
و بــا پیمانــکاران ارتبــاط برقــرار میکنیــم و بــر مبنــای
پیشــرفت کار تســهیالت را آزاد میکنیــم.
مشارکت مردم بزرگترین حسن بازسازی است
وی در پاســخ بــه اینکــه بــا توجــه بــه درگیریهــای
ایجــاد شــده بیــن مالــک و پیمانــکار چــرا بــا توجــه بــه
تجربــه موفــق ورزقــان در بازســازی مناطــق زلزلــهزده و
انعقــاد قــرارداد مســتقیم بنیــاد مســکن بــا پیمانــکاران ایــن
موضــوع در مــورد کرمانشــاه رخ نــداد نیــز گفــت :در ورزقــان
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پیمانــکاران مســتقیما بــا بنیــاد مســکن قــرارداد
منعقــد میکردنــد و بعــد از اتمــام کار واحدهــا بــه
متقاضیــان و مالــکان تحویــل میشــد ،امــا بعدهــا
مشــکالت عدیــدهای از جملــه عــدم رضایــت مــردم از
نقشــهها و ...پیــش آمــد.
خواجــهای بزرگتریــن حســن ایــن بازســازی را
مشــارکت مــردم در امــر بازســازی عنــوان کــرد و
افــزود :در حــال حاضــر اکثــر کار بــا مشــارکت مــردم
انجــام شــده و امیــد بــه زندگــی بــه آنهــا برگشــته و
مــردم بــا ســلیقه خودشــان بازســازی میکننــد؛
نقشــههای زیــادی در حــال اجراســت و مالــکان بــا
مدیریــت هزینههــا حتــی خودشــان کار میکننــد و
دســتمزد میگیرنــد.
رییــس ســتاد بازســازی مناطــق زلزلــهزده در
مــورد ادعــای پیمانــکاران در خصــوص عــدم
تخصیــص ســهمیه آرماتــور بــه واحدهــا بــا وجــود
در نظــر گرفتــن ایــن ســهمیه نیــز گفــت :زمانــی
کــه ساختوســازها شــروع شــد ایــن پیمانــکاران
قراردادهایــی منعقــد کــرده بودنــد و ســال گذشــته
آه ـنآالت و میلگــرد را بــا همــان قیمــت تحویــل گرفتنــد،
امــا زمانــی کــه بــه افزایــش قیمتهــا برخوردیــم ایــن
آهـنآالت را دپــو کردیــم در ایــن منــازل و آنهایــی کــه قبــا 
گرفت ـه بودنــد دیگــر نیــازی نداشــتند تــا ایــن آه ـنآالت را
تحویــل بگیرنــد ایــن آه ـنآالت ارزانقیمــت صرفــا کمکــی
بــه مــردم بــود.
حاشــیه ســود پیمانــکاران شــاید در ایــن شــرایط کاهــش
یافتــه باشــد
وی در مــورد اظهــارات پیمانــکاران در خصــوص متضــرر
شــدن آن در ســاخت واحدهــا و مطالبــه آنهــا بــرای جبــران
درصــدی از خسارتشــان توســط دولــت یــا بنیــاد مســکن نیز
بیــان داشــت :آنهــا اگــر دوبــاره آنالیــز و بــرآورد ریالــی کننــد
میبیننــد کــه چنیــن چیــزی امــکان نــدارد ،پیمانــکاران در
بــرآورد ریالــی اولیــه  ۲۵درصــد ســود را در نظــر گرفتهانــد.
خواج ـهای افــزود :بــه طــور مثــال بــرای هــر واحــدی کــه
قــرارداد  ۳۰میلیــون تومانــی منعقــد کردهانــد حــدود
بیــش از  ۷میلیــون تومــان ســود در نظــر گرفتهانــد و در ایــن
شــرایط ممکــن اســت دامنــه ســود پیمانــکار کاهــش یافتــه
باشــد امــا اینکــه متضــرر شــوند امــکان نــدارد.
رییــس ســتاد بازســازی مناطــق زلزلـهزده اســتان کرمانشــاه
در خصــوص اینکــه برخــی از پیمانــکاران بــه خاطــر متضــرر
شــدن حتــی کار را نیمــهکاره رهــا کردهانــد نیــز گفــت:
حتــی یــک مــورد هــم گــزارش نشــده کــه پیمانــکاری کار
را نیمــهکاره رهــا کــرده باشــد ،پیمانــکار طلــب دارد و بــه
خاطــر گرفتــن طلبــش هــم کــه شــده بایــد کار را تمــام
کنــد.
وی در خصــوص برخــی مطالبــات پیمانــکاران بــرای بلوکــه
کــردن تســهیالت مالــک در بانکهــا بــرای تســویه کامــل بــا
پیمانــکار نیــز گفــت :ایــن موضوعــات قطعــا خواهــد افتــاد و
بــرای پرداخــت قســط آخــر تســهیالت و دریافــت پایــانکار
بایــد ایــن تســویه حســاب انجــام شــود.
خواج ـهای در پایــان بــا تقدیــر از تمــام عواملــی کــه در امــر
بازســازی مشــارکت داشــتند ،اظهــار داشــت :همــه همــت
کردنــد و دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا بازســازی ســرعت
قابــل قبولــی داشــته باشــد و امیدواریــم در ســریعترین
زمــان ممکــن بتوانیــم جشــن بازســازی را بگیریــم.
صحبتهــای یکــی از آنهــا جالــب بــود وقتــی کــه گفــت
«پیمانکارانــی کــه بــرای مــردم خانــه ســاختند ،خودشــان
دارنــد خانهخــراب شــوند» ایــن یعنــی عمــق فاجعــه را
دریابیــد ،ایــن یــک هشــدار اســت بــرای مســئوالن اســتان
تــا بــا نظــارت بیشــتری بــر امــر ساختوســازها و رفــع
مشــکالت پیمانــکاران اقــدام عملــی و عاجلی داشــته باشــند.

صفحه  | 93شماره  | 30مرداد 97

نساء کروندی

قابلیتهــای بنــدری و ســاحلی اســتان
بوشــهر و همجــواری بــا خلیــج فــارس
شــرایط خوبــی بــرای درآمدزایــی ،ایجــاد
اشــتغال و رونــق اقتصــادی کل کشــور
ایجــاد کــرده اســت کــه بایــد از ایــن
ظرفیتهــا بــه خوبــی اســتفاده کــرد.

شـمال تا جنوب اسـتان بوشـهر را دریـا محاصره کرده اسـت؛
برخـورداری از  ۹۰۰کیلومتـر مـرز دریایـی بـا خلیجفـارس
ظرفیتـی بینظیـر بـرای اسـتان بوشـهر فراهـم کـرده کـه
تاکنـون بهخوبـی از آن استفادهنشـده اسـت.
خلیجفــارس سرشــار از ظرفیتهــا و فرصتهــای ممتــازی
اســت کــه همجــواری بــا تنهــا چنــد کیلومتــر آن بــرای
بســیاری از کشــورها یــک آرزو اســت ولــی اســتان بوشــهر
بهتنهایــی  ۹۰۰کیلومتــر مــرز بــا ایــن خلیــج بینظیــر
دارد .ظرفیتهایــی کــه میتوانســت بــا مدیریــت صحیــح
و کارشناســی شــده موجــب توســعه در ابعــاد مختلــف
اقتصــادی شــود کــه اگــر چنیــن میشــد شــاید امــروز
دغدغــه جوانــان ایــن مرزوبــوم اشــتغال و معیشــت نبــود.
امــروز مدیریــت ســواحل کشــور بهطورکلــی دچــار چالــش
جــدی و ضعــف در هماهنگیهــای بیــن بخشــی و کمبــود
زیرســاختهای فیزیکــی اســت.
هرچنــد در ســالهای اخیــر اقدامــات خوبــی بــرای اســتفاده
از ظرفیتهــای خلیجفــارس صــورت گرفتــه اســت ولــی
هنــوز تــا رســیدن بــه وضعیــت ایــدهآل و اســتفاده از همــه
ظرفیتهــای خلیجفــارس فاصلــه بســیار زیــادی داریــم.
بنــادر و ســواحل اســتان بوشــهر در عرصــه گردشــگری،
تجــارت و بازرگانــی ،نفــت و گاز و پتروشــیمی ،بنــادر و
دریانــوردی ،ســاخت و تعمیــر و نگهــداری ســازههای
دریایــی ،ســاخت و تعمیــر شــناور ،حملونقــل دریایــی،
صــادرات و واردات ،صیــد و آبزیپــروری و  ...دارای
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ساحل و بندر بوشهر فرصتی بزرگ برای کشور/
نیازها شناسایی و تأمین شود
ظرفیتهــای بیشــماری هســتند کــه بهاختصــار ایــن
مــوارد را بررســی میکنیــم.
زیرساخت تجارت دریایی
تجــارت در اســتان بوشــهر قدمت تاریخــی دارد و در گذشــته
بــه دلیــل بــاال بــودن میــزان صــادرات و واردات ،لقــب دروازه
تجــارت ایــران را داشــته امــا اکنــون تــا رســیدن بــه ایــن
عنــوان نیازمنــد فعالیتهــای بهتــر و بیشــتری اســت.
تجــارت دریایــی در عرصــه بینالمللــی از جایــگاه ویــژهای
برخــوردار اســت بــه همیــن دلیــل حملونقــل دریایــی
عضــو جدانشــدنی و جــزو پارامترهــای تأثیرگــذار محســوب
میشــود .در ایــن حــوزه اگــر زیرســاختهای الزم وجــود
داشــته باشــد هزینــه تجــارت را کاهــش داده و از اســتقبال
بیشــتری از ســوی تاجــران برخــوردار خواهــد بــود.
وقتی از زیرسـاختهای موردنیـاز برای تجـارت دریایی حرف
میزنیـم ،منظورمان ایجاد شـرایطی در دریا و خشـکی اسـت
کـه هـم تـوان عبـور از کانـال بنـدر و پهلوگیری کشـتیهای
پهنپیکـر در کنـار سـاحل فراهـم شـود و هـم در خشـکی
امکانـات تخلیـه و بارگیری فراهم و شـرایط بـرای حملونقل
کاال بـه مرکز کشـور ایجاد شـود.
تعمیـق کانـال و بهبـود شـرایط بنـدری در بوشـهر بـرای
پهلوگیری کشـتیهای بـزرگ در حال انجام اسـت و در آینده
نیز بایـد اقدامـات بیشـتری صورت گیـرد که شـرایط حضور
کشـتیهای بـزرگ در بنـدر بوشـهر فراهم شـود.
بــرای ارتبــاط بیــن بنــدر تــا مرکــز کشــور نیــز اقدامــات

اساســی چــه در بنــدر و چــه در زمینــه حملونقــل بایــد
صــورت گیــرد کــه یکــی از اقدامــات مهمــی کــه بنــدر
بوشــهر را بهخوبــی بــه مرکــز کشــور متصــل میکنــد،
اتصــال اســتان بوشــهر بــه خــط ریلــی کشــور اســت.
راهآهــن یکــی از مــواردی اســت کــه بیشــتر از نیــاز بــرای
حملونقــل عمومــی بــرای رونــق در تجــارت حائــز اهمیــت
اســت؛ طرحــی کــه ســالها پیــش آغازشــده ولــی فعــ ً
ا
راکــد اســت و همچنــان تاریــخ بهرهبــرداری از آن مشــخص
نیســت.
لزوم حذف موانع پیش روی تاجران
تجـار و بازرگانـان یکـی از مهمتریـن راههـا بـرای تجـارت
خـود را اسـتفاده از حملونقـل دریایـی میداننـد و بـا توجـه
بـه نزدیکی بوشـهر به کشـورهای حـوزه خلیجفـارس فرصت
خوبـی در ایـن حـوزه فراهـم اسـت ولـی بایـد هزینههـای
حملونقـل بـرای تجـار کاهـش یابـد.
یکــی از فعــاالن اقتصــادی و تجــارت در اســتان بوشــهر اظهار
داشــت :اســتان بوشــهر بــا برخــورداری از بنــادر متعــدد و
بهویــژه ظرفیتهــای مهــم بنــدر بوشــهر دارای قابلیــت
بســیار باالیــی بــرای تجــارت دریایــی اســت.
عبدالرحمــن فرهمنــد خاطرنشــان کــرد :بوشــهر یکــی از
اســتانها بــا پتانســیل بــاال بــرای تجــارت اســت کــه در
صــورت کاهــش برخــی بروکراســیهای اداری میتــوان
ســرمایهگذاران زیــادی را بــرای فعالیتهــای تجــاری
جــذب کــرد.
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وی در ادامــه بــر لــزوم تــاش بــرای حــذف مشــکالت و
موانــع پیــش روی تجــار تأکیــد و عنــوان کــرد :مــا بایــد بــا
تســهیلگری در امــر تجــارت بتوانیــم اســتان بوشــهر را بــه
جایــگاه منحصربهفــرد گذشــته بازگردانیــم.
وی افــزود :حــذف مالیــات بــر ارزشافــزوده در منطقــه ویــژه
اقتصــادی بوشــهر ،کاهــش نــرخ تعرفــه شــرکتهای فعــال،
بهکارگیــری شــناورهای تنــدرو بــرای صــادرات و توســعه
بنــدری در شهرســتانهای مختلــف اســتان بهویــژه گنــاوه
ازجملــه فعالیتهایــی اســت کــه میتوانــد تأثیــر ویــژهای
در افزایــش صــادرات در اســتان داشــته باشــد.
افزایش دو برابری ظرفیت بندر بوشهر
مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی از توســعه
زیرســاختهای بنــدری در بوشــهر بهعنــوان یــک اولویــت
مهــم یــاد کــرد و اظهــار داشــت :بــا تکمیــل طرحهــای در
دســت اجــرا ظرفیــت تخلیــه و بارگیــری بندر بوشــهر بــه دو
برابــر افزایــش مییابــد.

محمــد راســتاد یکــی از مهمتریــن اقدامــات در اســتان
بوشــهر را توســعه مجتمــع بنــدری «نگیــن» بهعنــوان
پسکرانــه بنــدر بوشــهر عنــوان کــرد و ادامــه داد :ایــن
مجتمــع بنــدری دارای  ۴۵۰هکتــار مســاحت اســت کــه
تکمیــل آن بهعنــوان یــک اولویــت مهــم در دســتور کار
اســت.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای ترمینــال کانتینــری ،چندمنظــوره،
ترمینــال فلـهای و پایانــه صادراتــی مــواد معدنــی در مجتمع
بنــدری نگیــن خاطرنشــان کــرد :بــا تکمیــل ترمینــال
کانتینــری و الیروبــی و افزایــش عمــق کانــال شــرایط
پهلوگیــری کشــتیهای بــزرگ در بوشــهر فراهــم میشــود.
مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی اضافــه کــرد۱۵۰ :
میلیــارد تومــان اعتبــار بهمنظــور اجــرای طــرح توســعه
کانــال دسترســی بنــدر بوشــهر بــرای افزایــش عمــق آن و
پذیــرش کشــتیهای  ۳۰هــزار تنــی اختصــاص یافتــه
اســت.
وی از توســعه فعالیتهــای تولیــدی و دارای ارزشافــزوده
در پسکرانههــای بنــدر بوشــهر بهعنــوان دیگــر اقــدام
مدنظــر نــام بــرد و افــزود :اقدامــات الزم بــرای ایجــاد
زیرســاختها و پایانــه صــادرات مــواد معدنــی نیــز در ایــن
بنــدر انجــام میشــود.
راســتاد از تبدیــل بنــدر نگیــن بــه بنــدر نســل ســومی خبــر
داد و بیــان کــرد :افزایــش بهــرهوری بنــدری ،زمینــه کاهــش
هزینــه تمامشــده حملونقــل دریایــی را فراهــم میســازد
تــا رقابتپذیــری بهتــر و بیشــتری در بنــادر ایجــاد شــود.
وی ادامــه داد :افــق خوبــی بــرای توســعه بنــدر بوشــهر
طراحیشــده و اقدامــات خوبــی در آینــده صــورت میگیــرد
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کــه میتوانــد زمینهســاز توســعه چشــمگیر فعالیتهــای
بنــدری در بنــدر بوشــهر باشــد.

در اســتان و رشــد اقتصــادی در ســطح اســتان و کشــور
شــویم.

گردشگری دریایی مغفول مانده است
گردشــگری دریایــی یکــی از مهمتریــن ظرفیتهــا بــرای
کشــورهای دارای دریــا و ســاحل شــناخته میشــود .اســتان
بوشــهر بــا دارا بــودن ســاحل زیبــا و طوالنــی بــا خلیجفــارس
بیشــترین طــول نــوار ســاحلی را دارد کــه متأســفانه تاکنــون
نتوانســته از ایــن ظرفیــت خــدادادی بهــره کافــی داشــته
باشــد.
یکــی از صنایــع مهمــی کــه در جهــان در حــال رشــد
اســت ،صنعــت گردشــگری دریایــی اســت .تورهــای
گــردش دریایــی ،تفریحهــا و ورزشهــای آبــی و دیگــر
ســرگرمیهای مرتبــط بــا ســاحل از مــواردی اســت کــه
کشــورها تــاش میکننــد بــا دارا بــودن هــر میــزان ســاحل
از آن ،بــرای گســترش صنعــت گردشــگری اســتفاده کننــد.
اســتان بوشــهر دارای ســواحل بســیار زیبایــی اســت کــه از

توسعه گردشگری دریایی در استان
اســتاندار بوشــهر تأکیــد ویــژهای بــر توســعه گردشــگری
دریایی در اســتان بوشــهر دارد و همــواره یکــی از قابلیتهای
اســتان بوشــهر بــا توجــه بــه همجــواری بــا خلیجفــارس را
ظرفیتهــای بنــدری میدانــد.
عبدالکریــم گراونــد بــا اشــاره بــه اینکــه بــا اســتفاده از دریــا
و ســاحل میتــوان از ایــن ظرفیــت در راســتای توســعه
کارآفرینــی ،اشــتغال و رونــق اقتصــادی اســتفاده کــرد،
افــزود :گردشــگری دریایــی یکــی از مهمتریــن محورهــای
توســعه اســتان بوشــهر اســت.
وی بــا اذعــان بــه اینکــه در زمینــه برخــورداری از شــرایط
مناســب از نظــر گردشــگری دریایــی کمبودهایــی وجــود
دارد ،اضافــه کــرد :زیرســاختهای گردشــگری دریایــی در
اســتان بوشــهر بایــد پاســخگوی نیازهــای مــردم اســتان و

شــمال تــا جنــوب اســتان گســتردگی دارد ولــی اغلــب ایــن
ســواحل بالاســتفاده مانــده و اســتفاده مناســبی بــرای اجرای
طرحهــای گردشــگری دریایــی از آن نشــده اســت.
ســرمایهگذاری در حــوزه صنعــت گردشــگری و ایجــاد
زیرســاختهای ایــن صنعــت در اســتان نهتنهــا موجــب
رونــق اقتصــادی و ورود توریســت بــه بوشــهر میشــود بلکــه
موجــب ایجــاد اشــتغال و رونــق در زمینــه کس ـبوکار نیــز
خواهــد شــد.

کشــور باشــد.
گراونــد بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان بوشــهر دارای
ظرفیتهــای زیــادی در حــوزه صنعــت گردشــگری
دریایــی اســت ،تصریــح کــرد :توســعه ایــن بخــش یکــی
از برنامههــای مهــم مــا در اســتان بوشــهر اســت و تــاش
میشــود ایــن توســعه بهصــورت متــوازن و در همــه
شهرســتانهای ســاحلی اســتان انجــام شــود.

نقشه راه رونق گردشگری دریایی تدوین شود
یکــی از فعــاالن در حــوزه گردشــگری در اســتان بوشــهر
اظهــار داشــت :بایــد از ســواحل و دریــای اســتان بوشــهر
اســتفاده مناســبی بــرای توســعه گردشــگری دریایــی صورت
گیــرد.
فرهــاد غالمــی بیــان کــرد :بــرای ایجــاد رونــق در حــوزه
صنعــت گردشــگری همــکاری نهادهــای مختلــف ماننــد
محیطزیســت ،شــهرداریها ،میــراث فرهنگــی ،بنــادر و
دریانــوردی و منابــع طبیعــی نیــاز اســت تــا در زمــان اجــرا
بــا مشــکل عــدم هماهنگــی و اعتراضهــای مختلــف روبــرو
نشــود.
وی افــزود :همچنیــن بایــد یــک ســند و یا نقشــه راه توســعه
در ایــن حــوزه وجــود داشــته باشــد چراکــه در غیــر ایــن
صــورت کارهــا یــا بــدون بازدهــی و یــا مــوازی کاری خواهــد
بــود.
وی عنــوان کــرد :میتوانیــم بــا اصــاح شــیوههای نادرســت
گذشــته و اجــرای برنامههــای منســجم در ایــن راســتا
یاریرســان هــم بــوده و باعــث جــان گرفتــن ایــن صنعــت

اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی در توســعه
گردشــگری دریایــی
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه ظرفیــت ســواحل و دریــای
اســتان بوشــهر و همجــواری بــا خلیجفــارس ،بیــان کــرد:
موقعیــت جغرافیایــی اســتان بوشــهر ظرفیتهــای باالیــی را
در زمینــه گردشــگری دریایــی ایجــاد کــرده اســت کــه بایــد
از ایــن ظرفیتهــا بــه نحــو مطلــوب اســتفاده شــود.
ناصــر امیــرزاده بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی میتوانــد
نقــش مؤثــری در توســعه ایــن حــوزه داشــته باشــد،
افــزود :اکنــون طرحهــای گردشــگری دریایــی و ایجــاد
دهکدههــای ســاحلی در شهرســتانهای بوشــهر ،عســلویه،
تنگســتان ،کنــگان ،دیلــم و گنــاوه تهیهشــده کــه بــا
اســتفاده از ظرفیتهــای بخــش خصوصــی اجــرا خواهــد
شــد.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت آب و هوایــی اســتان بوشــهر بیــان
کــرد :اســتان بوشــهر بــا توجــه بــه وضعیــت آبوهوا ،هشــت
مــاه در ســال را میتوانــد میزبــان گردشــگران باشــند.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان بوشــهر
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بیــان کــرد :ســواحل بکــر و تاریخــی در اســتان نشــاندهنده
قدمــت ایــن اســتان بــوده و از ظرفیتهــای گردشــگری
اســت.
امیــرزاده بــا عنــوان اینکــه از ســرمایهگذاری بخــش
خصوصــی در حــوزه گردشــگری دریایــی حمایــت میکنیم،
افــزود :برنامههــای توســعه مختلفــی در ایــن زمینــه در
اســتان تدوینشــده اســت.
وی از آغــاز بــکار کشــتی تفریحــی کــه بــا ســرمایهگذاری
بخــش خصوصــی ساختهشــده خبــر داد و گفــت :توســعه
در ایــن بخــش موجــب اشــتغال و تبدیــل اســتان بوشــهر بــه
قطــب گردشــگری دریایــی میشــود.
گردشـگری دریایـی یکـی از پردرآمدتریـن شـاخه صنعـت
گردشـگری اسـت که در اسـتان به آن بیتوجهی شـده است،
چراکه در کشـورهای دیگـر با دارا بـودن حداقل نوار سـاحلی
شـاهد هسـتیم کـه سـاالنه میلیونهـا توریسـت بـه دلیـل
وجود زیرسـاختهای مناسـب جذبشـده و موجـب رونق در
کسـبوکار و اقتصـاد میشـوند.
آبزیپروری در خلیج فارس توسعه یابد
صیــد و صیــادی و پــرورش آبزیــان از دیگــر ظرفیتهــای
مهــم مناطــق ســاحلی اســت کــه اســتان بوشــهر نیــز
بهخوبــی از ایــن ظرفیتهــا بهــره میبــرد.
بیــش از  ۱۰هــزار صیــاد در اســتان بوشــهر بــا اســتفاده از
شــناورهای کوچــک و بــزرگ هرســاله بــه صیــد ماهــی و
میگــو و دیگــر آبزیــان در خلیجفــارس میپردازنــد و بــه
گفتــه معــاون شــیالت اســتان بوشــهر ،ســاالنه افزون بــر ۶۰
هــزار تــن انــواع آبزیــان توســط صیــادان اســتان صیــد و بــه
بــازار عرضــه میشــود.
البتــه صیــد و صیــادی تنهــا ظرفیــت شــیالتی اســتان
بوشــهر و خلیجفــارس نیســت و برنامههــای دیگــر همچــون
آبزیپــروری نیــز در دســتور کار اســت و تاکنــون در زمینــه
پــرورش میگــو کارهــای بســیار خوبــی صــورت گرفته اســت.
اســتان بوشــهر بهعنــوان قطــب پــرورش میگــوی کشــور
شناختهشــده و چیــزی حــدود  ۶۰درصــد از میگــوی
پرورشــی کشــور در ایــن اســتان تولیــد میشــود ولــی
تاکنــون بهخوبــی بــرای توســعه پــرورش ماهــی در اســتان
تــاش نشــده اســت.
طرحهایــی بــرای پــرورش ماهــی در قفــس در چنــد نقطــه
اســتان آغازشــده اســت ولــی اینهــا تنها بخــش کوچکــی از
ظرفیــت خلیجفــارس اســت و بایــد بــا توســعه ایــن طرحهــا
زمینــه اشــتغالزایی و تولیــد و درآمدزایــی در خلیجفــارس
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بیشازپیــش گســترش یابــد.

میســازد.
البتــه ســاخت شــناورهای بــزرگ و کوچــک نیــز از دیگــر
ظرفیتهــای اســتان بوشــهر اســت کــه بایــد بــا حمایــت
مناســب از ایــن بخــش زمینــه توســعه هرچــه بیشــتر صنایع
دریایــی در اســتان فراهــم شــود.

افزایش پرورش آبزیان در استان
مدیــرکل شــیالت اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای
بینظیــر اســتان بوشــهر در تولیــد و پــرورش آبزیــان اظهــار
داشــت :حمایــت مناســبی از ســرمایهگذاری در پــرورش
آبزیــان بهویــژه ماهــی و میگــو خواهیــم داشــت.
عباســعلی زندهبــودی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح پــرورش
میگــو در پنــج هــزار هکتــار اراضــی ســاحلی اســتان بوشــهر
خاطرنشــان کــرد :پیشبینــی میشــود امســال حــدود ۱۷
هــزار تــن میگــو از اســتخرهای اســتان بوشــهر برداشــت
شــود.
مدیــرکل شــیالت اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه شناســایی
و تدویــن طرحهــای ســرمایهگذاری پــرورش ماهــی در
قفــس بــرای ســرمایه گــذاران ،اضافــه کــرد :بیــش از ۱۰۰
ســرمایهگذار تاکنــون بــرای مشــارکت در پــروژه پــرورش
ماهــی در قفــس در اســتان بوشــهر اعــام آمادگــی کردهانــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای طرحهــای آبزیپــروری
زمینهســاز توســعه اشــتغال در ســطح اســتان خواهــد بــود،
گفــت :تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه پــرورش ماهــی در
قفــس اســتان بوشــهر بــه  ۲۰هــزار تــن خواهــد رســید.
زندهبــودی بــا اشــاره بــه ایجــاد پنــج شــهرک پشــتیبان
طرحهــای آبزیپــروری در اســتان بوشــهر بــرای مدیریــت
و ارائــه خدمــات بــه ســرمایهگذاران ادامــه داد :ســود و نــرخ
تســهیالت اعتبــاری بــه پــرورش ماهــی در قفــس در مناطق
روســتایی و مــرزی کمتــر از دیگــر نقــاط اســت.

توسعه صنایع کشتیسازی در بوشهر
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان
بوشــهر پیشازایــن در مــورد ایــن موضــوع اظهــار داشــته
اســت :شــرکتهای شناورســازی مســتقر در اســتان بــا
ظرفیتهــای مختلــف در زمینــه تعمیــر و ســاخت انــواع
شــناورها ،توانســته اســت بیــش از ســه هــزار نفــر را مشــغول
بــه فعالیــت کنــد.
ســید حســین حســینی محمــدی ابــراز امیــدواری کــرده که
بــا کمکهــای ویــژه و سیاســتهای حمایتــی صنــدوق
توســعه صنایــع دریایــی نظیــر تســهیالت ســاخت شــناور،
تعمیــرات شــناور ،ســرمایه در گــردش ،تســهیالت کارمــزد
ضمانتنامــه ،شــاهد رشــد و توســعه مطلوبــی در آینــده
نزدیــک همراســتا بــا ســال «اقتصــاد مقاومتــی ،تولیــد و
اشــتغال» باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه صنعــت کشتیســازی بهعنــوان
یکــی از صنایــع اســتراتژیک عامــل توســعه و رشــد صنایــع
جانبــی مختلف اســت عنــوان کــرد :اســتان بوشــهر در بخش
شناورســازی دارای ظرفیتهــا و مزیتهــای بالفعلــی اســت
کــه میتــوان بــا برنامهریــزی و سیاســتگذاری مــدون
اشــتغال قابلتوجهــی ایجــاد کــرد.

ظرفیت باالی بوشهر در سازههای دریایی
یکــی از مهمتریــن ظرفیتهــای اســتان بوشــهر را میتــوان
ســاخت و توســعه ســازههای دریایــی و ارائــه خدمــات در
ایــن حــوزه عنــوان کــرد بهطوریکــه در ســالهای اخیــر
شــاهد توســعه ســاخت ســکوهای پــارس جنوبــی در بوشــهر
هســتیم.
چنــد ســالی بــود کــه فعالیتهــای کشتیســازی و ســاخت
ســازههای دریایــی در بوشــهر بــا رکــود روبــرو شــده بــود
ولــی بــا ورود ســپاه بــه عرصــه فعالیتهــای دریایــی در
بوشــهر شــاهد رونــق گســتردهای در ایــن حــوزه هســتیم.
بــه گفتــه مدیــر منطقــه جنــوب شــرکت صنعتــی دریایــی
ایــران صــدرا ،ســاخت  ۱۰ســکوی پــارس جنوبــی در ایــن
شــرکت در حــال انجــام اســت و شــرکت صــدرا ســکوهای
گازی فازهــای  ۱۴ ،۱۳و  ۲۲تــا  ۲۳پــارس جنوبــی را

توسعه چشمگیر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
اســتان بوشــهر قطــب انــرژی کشــور محســوب میشــود و
صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی بهخوبــی در ایــن اســتان
گســترشیافته اســت؛ صنایعــی کــه تکیــه ویــژهای بــر
اســتفاده از ظرفیتهــای دریــا دارنــد.
میــدان گازی پــارس جنوبــی در عمــق خلیجفــارس
قرارگرفتــه و بــا خــط لولــه  ۱۰۰کیلومتــری بــه ســاحل
منتقــل میشــود و نفــت ایــران نیــز بــا انتقــال از طریــق
خطــوط دریایــی بــه جزیــره خــارگ منتقلشــده و از آنجــا
صــادر میشــود.
ســاحل و بنــدر بوشــهر ظرفیــت بینظیــری اســت کــه بایــد
بهخوبــی از منابــع و داشــتههای آن در بخشهــای مختلــف
بهــره بــرد تــا شــاهد توســعه اشــتغالزایی ،کســب درآمــد و
رونــق اقتصــادی باشــیم.
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ظرفیتهای علمی«شتابگر ملی» در خاورمیانه

محمدرضا
جباری

اجــرای طــرح شــتابگر ملــی یــا «چشــمه
نــور» در اســتان قزویــن ضمــن
تبدیــل ایــن اســتان بــه قطــب علمــی
در خاورمیانــه ،زمینــه جــذب هــزاران
دانشــمند را فراهــم و از فــرار مغزهــا
جلوگیــری میکنــد.

طــرح شــتابگر ملــی» بهعنــوان یکــی از بزرگتریــن
طرحهــای علمــی کشــور در مجموعـهای بــه نــام «چشــمه
نــور» در شــمال شــهر قزویــن در حــال اجراســت.
شــتابگر ملــی بهعنــوان یــک آزمایشــگاه بــزرگ علمــی
بــا تمرکــز بــر روی پرتوهــای ســیکلوترون(پرتوهای
نــوری بســیار درخشــنده) راه را بــرای اجــرای تحقیقــات
در رشــتههای مختلــف همــوار میســازد و حوزههــای
مختلــف پزشــکی ،فیزیــک ،شــیمی ،الکترونیــک،
کشــاورزی ،داروســازی و صنعــت در طــرح شــتابگر ملــی
توســعه مییابنــد.
متخصصــان و دانشــمندان ،پــروژه «چشــمه نــور ایــران»
را یــک شــتابگر ســنکروترون بــا انــرژی ،۳GeVجریــان
 ۴۰۰mAو گســیلندگی  ۰.۴۷nmradمعرفــی میکننــد
کــه محیــط حلقــه انبــارش  ۵۲۸mبــوده و انتظــار مـیرود
کــه ســاخت ماشــین آن تــا ســال  ۲۰۲۵در شــهر قزویــن
بــه پایــان برســد.
ایــن طــرح ،مجتمــع بزرگــی از شــتابگرهای پیچیــده،
ابزارهــای تجربــی و آزمایشــگاههای متنــوع اســت کــه در
دهههــای آینــده نیــروی محرکــه اصلــی بــرای رســیدن
بــه اهــداف علمــی و مهندســی مهــم کشــور خواهــد بــود.
ایــن طــرح ملــی اولیــن تســهیالت آزمایشــگاهی در
مقیــاس بــزرگ بــرای پژوهشهــای بینرشــتهای در

ایــران اســت و انتظــار میرود پــس از تأســیس آزمایشــگاه،
ســاالنه هــزاران دانشــمند و محقــق از ایــن آزمایشــگاه
ملــی در تحقیقــات خــود اســتفاده کننــد.
قزویــن ،در مســیر تبدیــل بــه قطــب علــم و
فنــاوری
صفــر لــک مدیــر اجرایــی طــرح شــتابگر ملــی کــه تــاش
مســتمری را بــرای عملیاتــی شــدن ایــن کار بــزرگ انجــام
داده اســت گفــت :طــرح شــتابگر ملــی ایــران در اواخــر
ســال  ۱۳۸۸در ابتــدا بــا تشــکیل کمیتــه اجرایــی طــرح
فعالیــت خــود را آغــاز کــرد .مطالعــات و مشــورتهایی
کــه در کمیتــه اجرایــی طــرح در ســال  ۱۳۸۹انجــام شــد،
نشــان داد بــه دلیــل تحقیقــات متنوعــی کــه در علــوم
روز میتــوان انجــام داد ،شــتابگر ســنکروترون الکتــرون،
بهتریــن گزینــه بهعنــوان شــتابگر ملــی در کشــور خواهــد
بــود ازایـنرو شــتابگر ســنکروترون الکتــرون کــه بهوســیله
آن میتــوان باریکــه فوتونــی بــا شــدت بســیار زیــاد و در
محــدوده طولمــوج مادونقرمــز تــا اشــعه  Xســخت
تولیــد کــرد بهعنــوان شــتابگر ملــی ایــران انتخــاب شــد.
وی ادامــه داد :ایــن شــتابگر بــه دلیــل تابــش فوتونــی
شــدیدی کــه در آن تولیــد میشــود «چشــم ه نــور»
نامیــده میشــود بــر همیــن اســاس بــا تشــکیل گروههــای
مختلــف علمــی ،فنــی و تخصصــی ،فعالیتهــای مطالعاتــی
و انجــام طراحیهــای اولیــه و مفهومــی طــرح ،آغــاز شــد.
هــدف اصلــی ایــن طــرح ملــی ،ایجــاد اولیــن آزمایشــگاه
مقیــاس بــزرگ بــرای انجــام تحقیقــات نانــو فنــاوری و
مطالعــات بینرشــتهای در ایــران و رفــع نیازهــای فنــی
و تخصصــی دانشــمندان و محققــان کشــور و نیــز اثبــات
قــدرت علمــی ایــران بــا ســاخت شــتابگر ســنکروترون
بهعنــوان اولیــن و برتریــن کشــور در زمینــه علــوم،

پژوهــش و فنــاوری در خاورمیانــه و کســب جایــگاه
شایســته در جهــان اســت.
اســتفاده از شــتابگر بهعنــوان موتــور اکتشــافات بــرای
جــذب دانشــجویان و محققــان کارآمــد کشــور و تأمیــن
محیــط و تســهیالت آزمایشــگاهی مناســب بــرای آنهــا و
در نهایــت جلوگیــری از فــرار مغزهــا از کشــور ضرورتــی
اجتنابناپذیــر اســت و در ایــن میــان میتــوان نســبت
بــه ارائــه و صــدور خدمــات پژوهشــی و تجربــی بــه ســایر
کشــورهای منطقــه و محققــان و دانشــمندان آنهــا نیــز
اقــدام کــرد.
فعالیتها و پیشرفتهای طرح
هماکنــون و در شــروع فعالیــت طــرح ،فیزیکدانــان و
مهندســان بــا تخصصهــای مختلــف بهطــور مســتقیم
در گروههــای تخصصــی طــرح مشــغول بــه کار هســتند.
همچنیــن حــدود  ۲۰۰دانشــمند ،محقــق و اســتاد از
دانشــگاهها و مراکــز مختلــف علمــی کشــور و جهــان
و شــرکتهای صنعتــی متعــدد بهطــور مســتقیم
و غیرمســتقیم در ایــن طــرح مشــارکت و همــکاری
میکننــد.
گروههــای فنــی پــس از آموزشهــای داخلــی و خارجــی
الزم ،طراحیهــای اولیــ ه ســنکروترون و بخشهــای
مختلــف آن و همچنیــن ســاخت نمونههــای آزمایشــی را
بــه پایــان رســاندهاند .بــا توجــه بــه برنامــه زمانبنــدی و
ســاختار فعالیتهــای طــرح ،طراحــی مفهومــی بــا نظــارت
ی داخلــی و بینالمللــی طــرح ،تکمیلشــده
مشــاوران فن ـ 
کــه گــزارش آن در اختیــار اعضــای شــورای راهبــری طــرح
جهــت بررســی و تائیــد قــرار گرفتــه اســت.
همچنیــن نمونههایــی ( )proyotypeاز قطعــات
و تجهیــزات شــتابگر شــامل الکترومغناطیسهــای
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مدیــر ارشــد طــرح چشــمه نــور بیــان کــرد :توســعه
کشــور در حوزههــای اجتماعــی و صنعتــی ،نیازمنــد
پیشــرفت علمــی اســت و اگــر بتوانیــم بیــکاری را حــل
کنیــم آســیبهای اجتماعــی کــم میشــود و چشــمه
نــور گام مهمــی در ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای جوانــان
تحصیلکــرده و اندیشــمندان اســت.
وی اضافــه کــرد :ایــن طــرح در مرحلــه طراحــی بــه اعتبــار
کمــی نیــاز دارد امــا در مراحــل بعــدی نیازمنــد اعتبــارات
بیشــتری اســت تــا بتوانیــم قطعــات و تجهیــزات موردنیــاز
را تأمیــن کنیــم.

چهارقطبــی،
و
دوقطبــی
()Magnets
تقویتکنندههــای بســامد رادیویــی ( ،)RFمنابــع
تغذیــه ( )Power supplyو ســایر قطعــات و تجهیــزات
موردنیــاز ،طراحــی و ساختهشــده و مــورد آزمایــش
قرارگرفتهانــد.
بســیاری از محققــان ایرانــی مرتبــط بــا تحقیقــات
ســنکروترون کــه در ایــران یــا کشــورهای دیگر مشــغول به
تحقیــق هســتند ،از طریــق برگــزاری دورههــا ،کارگاههــا و
ســمینارهای آموزشــی شناساییشــده و اطالعــات مربــوط
بــه تحقیقــات ،نیازمندیهــا و تجهیــزات موردنیــاز آنهــا
جمـعآوری شــده اســت.
در حــال حاضــر گروههــای تخصصــی در حــال ســاخت
نمونههایــی از قطعــات و تجهیــزات شــتابگر هســتند کــه از
آن جملــه میتــوان بــه تقویتکننــده فرکانــس رادیویــی
پرتــوان حالتجامــد ،کاواک شــتابدهنده ،سیســتم
کنتــرل الکترونیکــی بســامد رادیویــی ،چنــد نمونـ ه منبــع
تغذیــ ه بســیار پایــدار بــرای الکترومغناطیسهــای حلقــه
انبــارش ،ســاخت الکترومغناطیسهــای دوقطبــی و چهــار
قطبــی بــرای حلق ـ ه انبــارش بــه همــراه پای ـ ه نگهدارنــده
ی شــدت و کیفیــت میــدان
آنهــا ،سیســتم اندازهگیــر 
مغناطیســی الکترومغناطیسهــا ،ابزارهــای اندازهگیــری

مســئوالن کشــوری و اســتانی اعتبــارات طــرح را
تامیــن کننــد
مدیـر ارشـد طـرح چشـمه نـور یـادآور شـد :رونـد اجـرای
پـروژه کمـی کند شـده و ایـن موضوع مـا را نگـران میکند
لـذا مسـئوالن بایـد تصمیـم بگیرنـد تا تزریـق منابـع مالی
خوبـی را انجـام دهنـد تـا فعالیتهـا شـتاب گیرد.
رحیقــی اضافــه کــرد :ســرعت اجــرا آنقــدر پاییــن
آمــده کــه ممکــن اســت مــا و کارشناســان را خســته و
بیانگیــزه کنــد و از آن مهمتــر اینکــه در حــال حاضــر
بــرای تعــدادی از همــکاران مــا فرصتهــای طالیــی در

مشــخصات باریکــه الکترونــی ،اتاقکهــای خــأ و پمــپ
یونــی بــرای تولیــد خــأ بســیار بــاال اشــاره کــرد.
مدیــر ارشــد طــرح چشــمه نــور ایــران :فــاز اول
طــرح  ۵۰میلیــارد تومــان هزینــه دارد
جــواد رحیقــی مدیــر ارشــد طــرح چشــمه نــور در خصوص
اهمیــت اجــرای ایــن طــرح اظهــار داشــت :طــرح چشــمه
نــور مراحــل مقدماتــی و میانــی خــود را طــی کــرده و در
چنــد ســال گذشــته موفــق شــدیم یــک تیــم حرفــهای
را گــرد هــم جمــع کنیــم و مقدمــات اجــرای ایــن طــرح
کــه بــرای کشــور حیاتــی بــوده آمادهشــده و امیدواریــم بــا
تزریــق منابــع مالــی آن را انجــام دهیــم.
رحیقــی تصریــح کــرد :ایــن پــروژه بســتر جهــش علمــی
کشــور را فراهــم کــرده و از مهاجــرت و فــرار مغزهــا
جلوگیــری میکنــد و موجــب تقویــت بنیــه اقتصــادی و
علمــی کشــور هــم میشــود.
وی در خصــوص اهمیــت اجــرای ایــن طــرح گفــت:
چشــمه نــور بهعنــوان طرحــی ملــی و تأثیرگــذار در
صــورت تکمیــل شــدن ســاالنه چنــد هــزار بازدیدکننــده
و اســتفادهکننده خواهــد داشــت و بــه همــه نیازهــای
علمــی کشــور پاســخ میدهــد.

خــارج از کشــور ایجادشــده کــه ممکــن اســت اگــر رونــد
اجــرا خیلــی طوالنــی شــود کارشناســان پــروژه را تــرک
کننــد .
صفــر لــک مجــری طــرح گفــت :ســال  ۸۸در ســطح ملــی
تصمیــم مهمــی گرفتــه شــد تــا ایــران بــرای دســتیابی بــه
فنــاوری روز جهــان اجــرای طــرح شــتابگر ملــی را کلیــد
بزنــد کــه قزویــن بــه دلیــل موقعیــت مناســب جغرافیایــی
و همجــواری بــا دانشــگاههای بــزرگ و مراکــز علمــی و
تحقیقاتــی بــرای اســتقرار «چشــمه نــور» انتخــاب شــد.
لــک اضافــه کــرد :توســعه علمــی کشــور نیازمنــد
آزمایشــگاههای بزرگــی در مرزهــای دانــش دنیاســت تــا
بتوانیــم بــه فناوریهــای بنیادیــن در حــوزه ســامت و
پزشــکی و مــواد ویــژه تخصصــی دســت یابیــم کــه تحقــق
ایــن امــر بــه امکانــات ویــژهای در نانــو و بیوتکنولــوژی
نیــاز داشــت کــه در بســیاری از کشــورهای منطقــه وجــود
نداشــت.
ایــن کارشــناس علمــی بیــان کــرد :اگــر بتوانیم زیرســاخت
فعالیتهــای بــزرگ و نویــن علمــی را در کشــور ایجــاد
کنیــم حتم ـاً دانشــمندان خارجــی و کشــورهای همســایه
نیــز بــرای اســتفاده از آن متقاضــی خواهنــد بــود کــه بــا

همیــن ایــده طــرح «چشــمه نــور» در کشــور شــکل
گرفــت و بــا حضــور رئیسجمهــور عملیــات عمرانــی آن
در قزویــن آغــاز شــد.
پــروژهای  ۳۰۰میلیــون دالری /ســرمایهگذاری
 ۱۳۰۰میلیــارد تومانــی در فــنآوری
لــک ادامــه داد :اجــرای پــروژه مشــابهی ماننــد چشــمه نور
در هــر کشــوری بالغبــر  ۳۰۰میلیــون دالر هزینــه دارد و
امــروز میتوانیــم ادعــا کنیــم چشــمه نــور بزرگتریــن
طــرح علمــی کشــور اســت کــه بــا بیــش از  ۱۳۰۰میلیــارد
تومــان ســرمایهگذاری در قزویــن اجــرا میشــود.
وی اظهــار کــرد :ایــن طــرح ازنظــر علمــی و فنــاوری در
جهــان اســام و خاورمیانــه بینظیــر اســت و چنــد کشــور
هــم سالهاســت پیگیــر آن بودنــد کــه آن را در کشــور
خــود پیــاده کننــد کــه بــه دلیــل تکنولــوژی پیشــرفته آن
و نیــز هزینههــای ســنگین از آن منصــرف شــدند و امــروز
مــا افتخــار اجــرای آن را داریــم.
لــک بیــان کــرد :ایــن طــرح اگــر اعتباراتــش بهموقــع داده
شــود حداقــل  ۱۰ســال طــول میکشــد و بخشهــای
مختلــف آن بهویــژه آزمایشــگاه هــم از نظــر فنــی و هــم
تجهیزاتــی امکانــات ویــژهای دارد کــه بایــد اعتبــار آن
تأمیــن شــود.
وی گفــت :در اجــرای ایــن طــرح  ۳۶ایســتگاه تحقیقاتــی
ســاخته خواهــد شــد کــه در فــاز اول شــش ایســتگاه
پیشبینیشــده و در کنــار آن ظرفیــت ایجــاد ۳۶
آزمایشــگاه نیــز دیدهشــده کــه بهتدریــج ســاخته
میشــود.
لــک اضافــه کــرد :مرکــز پرتودهــی کــه در حــال حاضــر
ایجادشــده یکــی از طرحهــای آن اســت کــه محصــوالت
کشــاورزی و مــواد یکبارمصــرف کشــاورزی را پرتودهــی
خواهــد کــرد کــه بــه جایــگاه کشــاورزی اســتان ارتقــاء
خواهــد بخشــید.
 ۲۵۰میلیــارد تومــان بــرای فعالیــت عمرانــی
شــتابگر
وی اظهــار داشــت :بــرای تســریع در رونــد اجــرای ایــن
طــرح بــزرگ فراملــی در بخــش فعالیتهــای عمرانــی
بایــد  ۲۵۰میلیــارد تومــان اعتبــار اختصــاص یابــد کــه
تاکنــون بیــش از  ۴۰میلیــارد تومــان هزینــه شــده و رونــد
اجــرا را کنــد کــرده اســت.
لـک در خصوص پیشـرفت فیزیکـی طرح بیان کـرد :از نظر
فنی و مهندسـی حـدود  ۳۵درصد پیشـرفت فیزیکی داریم
و بخشـی از تجهیزات نمونهسـازی شـده اما در مجموع این
طـرح  ۱۰درصد پیشـرفت فیزیکی دارد.
در همیـن راسـتا پیشازایـن ،علیاکبـر صالحـی رئیـس
سـازمان انرژی اتمی در مراسـم امضـاء تفاهمنامـه دوجانبه
بیـن سـازمان انـرژی اتمـی و پژوهشـگاه دانشهـای
بنیـادی کشـور بـا تقدیـر از متخصصـان گمنـام و بیادعـا
در پـروژه ملـی چشـمه نـور ایـران گفـت :ایـن پـروژه از
یـک شـتابدهنده سـنکروترون الکترون بـا انـرژی  ۳گیگا
الکترونولـت و بالغبـر  ۳۰خـط باریکـه پـر شـدت تابـش
ایکـس تشـکیل خواهـد شـد و در علـوم مختلـف ازجملـه
فیزیـک ،مـواد ،زیستشناسـی ،نانـو و پزشـکی کاربردهای
گسـتردهای دارد.
وی افــزود :ایــن پــروژه در توســعه علمــی کشــور و رشــد
علــوم و فنــون حائــز اهمیــت بــوده و جهــش علمــی
ویــژهای را در کشــور و اســتان قزویــن بــه دنبــال خواهــد
داشت.
صالحــی تصریــح کــرد :قراردادهــای منعقــده در
یــک مرحلــه بــه ارزش  ۹۰میلیــارد ریــال بــوده و بایــد
تجهیــزات و اجــزای آن بــا بومیســازی و رویکــرد اقتصــاد
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مقاومتــی طراحــی و تولیدشــده و جهــت اســتفاده در
اختیــار پژوهشــگاه دانشهــای بنیــادی قــرار گیــرد.
وی افــزود :اجــرای ایــن طــرح اســتان قزویــن را در آینــده
بــه یــک قطــب علمــی ،فنــاوری و هســتهای تبدیــل
خواهــد کــرد و بســتر ایجــاد رشــتههای هســتهای در
دانشــگاه را نیــز همــوار میکنــد.
 ۵۰میلیون دالر صرفهجویی ارزی
صالحــی یــادآور شــد :از ایــن طــرح بهرهبــرداری صنعتــی
هــم خواهیــم داشــت و پرتودهــی محصــوالت کشــاورزی
و اســترلیزه کــردن برخــی کاالهــا نیــز در ایــن مرکــز
انجــام میشــود کــه گامــی در تأمیــن ســامت مــردم
اســت و ازاینپــس شــاهد تحــول علمــی ،تحقیقاتــی
و پژوهشــی بزرگــی در اســتان و کشــور خواهیــم بــود
کــه امیدواریــم بــا همــکاری س ـهجانبه بتوانیــم هــر چــه
ســریعتر آن را پیــش ببریــم.
وی اظهــار داشــت :هزینــه تأمیــن ایــن تجهیــزات ۱۵
میلیــون دالر ارزی و بیــش از  ۳۰تــا  ۴۰میلیــارد تومــان
اســت و هزینــه ســنگینی هــم بــرای تأسیســات الزم دارد
تــا ســاختمانهای جنبــی ســاخته شــود کــه امیدواریــم
ســازمان انــرژی اتمــی بــا ایــن طــرح وظیفــه خــود را در
رســاندن خدمــات در ســایر عرصههــا بــه ملــت انجــام
دهد.
صالحــی بیــان کــرد :تجــارب اندوختــه شــده در ســازمان
انــرژی اتمــی در بخــش کشــاورزی ،ســامت ،بهداشــت
و صنعــت میتوانــد امــروز بهخوبــی مورداســتفاده قــرار
گیــرد کــه راهانــدازی ایــن مرکــز بخشــی از آن اســت و
خوشــبختانه ســازمان انــرژی اتمــی در جایگاهــی از علــم
و فنــاوری اســت کــه در ورود بــه ایــن عرصههــا مشــکلی
نــدارد و ایــن نمونــه افتخارآمیــز گام دیگــری بــرای علمــی
شــدن کشــور است.
رئیــس پژوهشــگاه دانشهــای بنیــادی کشــور هــم در
مــورد ایــن طــرح بــزرگ ملــی گفت:مدتهــا بــه دنبــال
ایــده شــتابگر ملــی بودیــم چــون دســتاوردهای آن در
عرصــه علمــی بســیار زیــاد خواهــد بــود.
محمدجــواد الریجانــی ادامــه داد :قزویــن بــا
هماهنگیهــای بهعملآمــده بــه قطــب تحقیقــات و
فنــاوری و فضایــی ایــده آل بــرای محققــان و پژوهشــگران
منطقــه تبدیــل خواهــد شــد و بخــش زیــادی از علــوم و
فنــون کشــور همــراه بــا ایــن پــروژه رشــد خواهــد کــرد.
وی بیــان کــرد :ایــن جهــش بــا همــکاری ســازمان
انــرژی اتمــی محقــق خواهــد شــد و حــدود پنــج هــزار
دانشــمند و متخصــص در علــوم مختلــف پــس از اجــرا و
بهرهبــرداری از طــرح شــتابگر ملــی چشــمه نــور ایــران،
در ایــن مرکــز بــزرگ علمــی و آزمایشــگاهی مشــغول بــه
کار میشــوند.
بــه گفتــه محمدجــواد الریجانــی ،شــتابگر ملــی یکــی از
بزرگتریــن طرحهــای علمــی تاریــخ کشــور محســوب
میشــود کــه در دانشــگاه بینالمللــی امــام خمینــی(ره)
قزویــن اجــرا میشــود و دانشــمندان و متخصصــان ایــن
مرکــز در  ۳۲حــوزه مختلــف بــه فعالیتهــای علمــی و
تحقیقاتــی خواهنــد پرداخــت و ایــن طــرح میتوانــد
جایــگاه کشــورمان را در حــوزه علــم و فنــاوری تقویــت
کنــد.
مدیــر پژوهشــگاه دانشهــای بنیــادی از طــرح شــتابگر
ملــی بهعنــوان یــک ســفره پربرکــت علمــی در کشــور
یــاد کــرد و گفــت :ایــن طــرح کــه آزمایشــگاه بــزرگ
علمــی خواهــد بــود ،در حوزههــای مختلــف علمــی
ازجملــه صنعــت ،فیزیــک ،شــیمی ،الکترونیک ،داروســازی
و کشــاورزی کاربــرد خواهــد داشــت و موجــب جــذب
هــزاران دانشــمند در قزویــن میشــود.

طرح چشمه نور نباید متوقف شود
اســتاندار قزویــن هــم اضافــه کــرد :طــرح چشــمه نــور بــه
دلیــل اهمیتــی کــه دارد بــه دلیــل کمبــود اعتبــارات نباید
محــدود و یــا متوقــف شــود و تصــور کنیــم یــک حرکــت
اســتانی اســت بلکــه ایــن کار یــک حرکــت اولیــه بــرای
رســیدن بــه عرصههــای باالتــر علمــی در کشــور اســت کــه
بایــد موردحمایــت جــدی قــرار گیــرد.
وی گفــت :طــرح چشــمه نــور میتوانــد مانــع فــرار
مغزهــا شــده و بســتر فعالیــت علمــی نیروهــای
اندیشــمند داخلــی و خارجــی را در منطقــه فراهــم کنــد
و یکــی از مهمتریــن راههــای حفــظ نیروهــای علمــی و
اســتفاده از آنهــا در فعالیتهــای تحقیقاتــی محســوب
میشــود.
بــه گفتــه زاهــدی ،ایــن طــرح میتوانــد زمینــه
بهرهگیــری از نیروهــای دانشــمند را فراهــم کــرده و
قزویــن را بــه قطــب علمــی ،گردشــگری تبدیــل کنــد.
ابوالفضــل یــاری رئیــس برنامهوبودجــه اســتان قزویــن
هــم از اجــرای شــتابگر ملــی در اســتان بهعنــوان اتفاقــی
بــزرگ یادکــرد و گفــت :چــون ایــن طــرح را بــا اطالعــات
و بینــش انتخــاب کردهایــم بــرای قبــل و بعــد آن برنامــه
داریــم و میدانیــم چــه اتفاقــی در کشــاورزی و صنعــت
قزویــن رخ خواهــد داد لــذا مســئوالن اســتان بــرای تأمین
اعتبــارات آن جــدی هســتند.
رئیــس برنامهوبودجــه اســتان قزویــن گفــت :انتظــاری
کــه از اجــرای طــرح شــتابگر ملــی داریــم ایــن اســت کــه
دانشــگاه بینالمللــی امــام خمینــی فعالتــر شــده و
رشــتههای مرتبــط بــا آن را ایجــاد کنــد تــا جوانــان خــود
را بــرای آینــده کشــور تربیــت کنیــم.
محققــان و پژوهشــگران:طرح چشــمه نــور
انقالبــی در مســیر علــم و دانــش کشــور اســت
پیشازایــن محققــان و اســتادان برجســته کشــور در
همایــش کاربــران شــتابگر ملــی در قزویــن نیــز بیــان
کردهانــد کــه اجــرای طــرح شــتابگر ملــی ضمــن ایجــاد
انقالبــی عظیــم در علــم و دانــش کشــور از فــرار مغزهــا بــه
خــارج نیــز جلوگیــری میکنــد.
ابوالحســن نائینــی رئیــس دانشــگاه بینالمللــی امــام
خمینــی قزویــن گفــت :ایــن پــروژه فرصتــی ایــده آل
بــرای قزویــن ایجــاد میکنــد تــا جهــش علمــی صــورت
گیــرد و مســئوالن بایــد از آن بهخوبــی اســتفاده کــرده و
کار را تســریع کننــد.

رئیــس دانشــگاه بینالمللــی امــام خمینــی قزویــن یــادآور
شــد :در شــرایطی کــه بــا تحمــل ســختیها و تحریمهــا،
دانشــمندان کشــور حرکتهــای خوبــی انجــام دادهانــد
اجــرای طــرح شــتابگر ملــی هــم میتوانــد زمینــه جــذب
اندیشــمندان جــوان را فراهــم کــرده و امیــد مانــدن در
کشــور بــرای تحقیــق و پژوهــش را مضاعــف کنــد تــا بــه
مرزهــای دانــش نزدیــک شــویم.
طــرح چشــمه نــور کــه انقالبــی بــزرگ در مرزهــای
دانــش کشــور ایجــاد خواهــد کــرد ،دســتاوردهای
ارزشــمند فراوانــی بــرای فعــاالن علــم و دانــش
کشــور خواهــد داشــت کــه طراحــی و توســعه
مــواد و ترکیبــات جدیــد بــا ســاختارهای اســتراتژیک،
طراحــی و ســاخت داروهــای جدیــد و انجــام تحقیقــات
و آزمایشهــای پزشــکی ،ســاخت بافتهــای
مصنوعــی و پیونــد انــدام ،نــوآوری در صنایــع تولیــد
انــواع مــواد (پالســتیک ،الســتیک ،فیبــر ،ابریشــم و
غیــره) ،آزمایــش و تحقیــق در خوردگــی فلــزات،
آلیاژهــا و انــواع مــواد غذایــی و بهداشــتی بخشــی از
کاربردهــای آن اســت.
اجــرای طــرح شــتابگر ملــی زمینــه اشــتغال و اســتفاده
تحقیقاتــی بیــش از  ۵هــزار دانشــمند و محقــق برجســته
کشــور را فراهــم کــرده و از خــروج ســاالنه  ۲۰۰میلیــون
دالر هزینــه خدمــات فنــی و مهندســی در بخــش صنعــت
جلوگیــری کنــد.
امــکان تولیــد و صــادرات محصــوالت دانشبنیــان،
تحــول بنیادیــن در عرصــه پزشــکی ،کشــاورزی و صنعتــی،
بسترســازی بــرای فعالیتهــای بــزرگ تحقیقاتــی و
پژوهشــی ،تبدیــل ایــران بــه قطــب علــم و فــنآوری از
دیگــر دســتاوردهای اجــرای ایــن طــرح بــزرگ علمــی در
کشــور و اســتان قزویــن اســت.
تأمیــن بهموقــع اعتبــارات ســاالنه حداقــل  ۵۰میلیــارد
تومــان بــرای تســریع در کار میتوانــد از هزینههــای
ســربار جلوگیری کــرده و مجریــان دانشــمند آن را در ادامه
کار دلگــرم کنــد تــا شــاهد توقــف و یــا کنــدی مراحــل
اجــرا نباشــیم.
امیــد اســت بــا حمایــت رئیسجمهــور و مســئوالن ارشــد
کشــور در اجــرای ســریعتر ایــن طــرح ملــی و تأمیــن
اعتبــارات آن در آینــده نزدیــک شــاهد شــکلگیری قطــب
بــزرگ علمــی در اســتان و کشــور و تحقــق منویــات مقــام
معظــم رهبــری در تبدیلشــدن ایــران بــه قطــب علمــی
منطقــه باشــیم.
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غولوثیقهتراژدی ُپرتکرارپروندههایاشتغال/روندکندجذبتسهیالت
متقاضیــان اشــتغال روســتایی درفرآینــد
زهرا عباسی
کارآفرینــی بــا دغدغــه بــزرگ تهیــه
وثیقــه بــرای دریافــت تســهیالت بانکــی
مواجهنــد و درایــن شــرایط رونــد ُکنــد اعطــای تســهیالت
مزیــد برعلــت شــده تاوضعیــت بــه طورمطلــوب پیــش
نــرود.

در ســال هــای اخیــر برمبنــای سیاســت دولــت در ایجــاد
اشــتغال ،پیــاده ســازی طــرح اشــتغال فراگیــر و اشــتغالزایی
پایــدار در مناطــق روســتایی و عشــایری بــا اســتفاده از منابع
بانکــی و صنــدوق توســعه ملــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه،
امــا اجــرای ایــن طــرح عمــا در برخــی نقــاط همچــون
شهرســتان خمیــن بــه کنــدی پیــش مــی رود.
آنچــه امــروز شــتاب بخشــی بــه اجــرای طــرح هــای
اشــتغال فراگیــر و پایــدار روســتایی در شهرســتان خمیــن
را دچــار مشــکل کــرده ،تهیــه وثیقــه ،معوقــات بانکــی بــرای
دریافــت تســهیالت و همچنیــن تغییــرات کاربــری در اجرای
طــرح هــای ایجــاد اشــتغال در مناطــق روســتایی اســت کــه
بالتکلیفــی در تصویــب طرح هــای اشــتغالزا در کمیتــه های
فنــی و کنــدی پرداخــت تســهیالت از ســوی بانــک هــای
عامــل را رقــم زده اســت.
اشــتغالزایی و توجه بــه اقتصــاد و تقویت معیشــت در مناطق
کــم برخــوردار و روســتایی امــروز از دغدغــه هــای اصلــی
کشــور بــوده و نــگاه ویــژه بــه ایــن بخــش باعــث گرایــش بــه
ســمت طــرح هــای اشــتغالزایی در مناطــق روســتایی شــده
اســت ،امــا موانــع پیــش رو و عــدم تســهیل در فراینــد اجرای
طــرح هــا ،بــی رغبتــی کارآفرینــان و افزایــش نــرخ بیــکاری
قشــر فعــال اقتصــادی شهرســتان خمیــن را رقــم زده اســت.
کنــد بــودن رونــد جــذب تســهیالت اشــتغالزایی در
شهرســتان خمیــن ،عمدتــا بــه دلیــل عــدم تناســب پرونــده
هــای متقاضیــان و کارآفرینــان دریافــت تســهیالت طبــق
ضوابــط و مقــررات نظــام بانکــی و تســهیل در فرآینــد
پرداخــت تســهیالت از ســوی بانــک هــای عامــل اســت.
شــتاب بخشــی در پیــاده ســازی طــرح اشــتغال فراگیــر
و پایــدار روســتایی منــوط بــه عملکــرد دســتگاه هــای
متولــی اجــرای ایــن طــرح نیــز اســت کــه پــس از ثبــت نــام
متقاضیــان در ســامانه کارا ،طــرح هایــی کــه دارای نواقــص
هســتند در کمیتــه فنــی تعییــن تکلیــف شــوند تــا فراینــد
پرداخــت تســهیالت تســریع شــود.
ضــرورت تســریع پرداخــت تســهیالت ازســوی
بانــک هــای عامــل
فرمانــدار خمیــن در ایــن زمینــه اظهار داشــت :معرفــی طرح
هــای اشــتغال فراگیــر و پایــدار بــه بانــک هــای عامــل بــرای
جذب تســهیالت اشــتغال رونــد مطلوبــی دارد ،امــا در مرحله
پرداخــت تســهیالت از ســوی بانــک هــای عامــل نیازمنــد
تســریع و تســهیل اســت.
احمــد طهرانــی ادامــه داد :براســاس میــزان ســهمیه جــذب
اعتبــارات اشــتغال شهرســتان خمیــن در قالــب اشــتغال
پایــدار و فراگیــر ،عملکــرد ایــن شهرســتان در زمینــه معرفی
طــرح بــه بانــک هــای عامــل  ۱۵۰درصــد اســت.
وی ادامــه داد :طبــق آئیــن نامــه اجرایــی قانــون حمایــت
از توســعه و ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطــق روســتایی و
عشــایری بــا اســتفاده از صنــدوق توســعه ملــی و عاملیــت
چهــار بانــک ،ســهمیه شهرســتان خمیــن در جــذب
اعتبــارات پایــدار روســتایی  ۹۵میلیــارد ریــال و اشــتغال
فراگیــر  ۲۳میلیــارد ریــال اســت.

فرمانــدار خمیــن تصریــح کــرد :طــرح هــای اشــتغال فراگیر
و پایــدار روســتایی شهرســتان خمیــن در حــوزه صنعــت و
معــدن ،کشــاورزی ،خدمــات ،و طــرح هــای گردشــگری
اســت و تســهیالت اشــتغال بــه متقاضیــان در اجــرای ایــن
طــرح هــا پــس از تصویــب و معرفــی بــه بانــک هــای عامــل
بــا نــرخ  ۶تــا  ۱۸درصــد پرداخــت مــی شــود.
طهرانــی اظهــار کــرد :تصویــب و معرفــی طــرح هــای
اشــتغال متقاضیــان بــه بانــک هــای عامــل ،بــا جدیــت در
کارگــروه اشــتغال شهرســتان و اســتان پیگیــری مــی شــود
و رفــع موانــع و تســهیل در اجــرای طــرح مــد نظــر دســتگاه
هــای متولــی اســت و شهرســتان خمیــن نیــز در ایــن حــوزه
وضعیــت مطلوبــی دارد ،امــا در رونــد جــذب و پرداخــت
تســهیالت بانکــی رونــد کنــدی را در شهرســتان خمیــن،
شــاهد هســتیم.
وی خاطـر نشـان کـرد :وثیقـه ،معوقـات بانکـی و تغییـرات
کاربـری در مناطـق روسـتایی از جملـه مشـکالت متقاضیان
طبـق ضوابـط و مقـررات بانـک هـای عامـل بـرای دریافـت
تسـهیالت اسـت و بانـک هـای عامـل اقدامـات الزم بـرای
تسهیل و رفع مشـکالت در این زمینه را در دسـتور کار دارند.
طهرانـی خاطر نشـان کـرد :بانـک هـای عامل برای تسـهیل
در تامیـن وثیقـه هـای متقاضیـان بـرای دریافت تسـهیالت
اشـتغال ،سـند محل اجرای طرح و امالک و اسـناد روسـتایی
را بـه عنـوان  ۵۰درصـد از وثیقـه مـورد تأییـد قـرار دادنـد و
همچنیـن متقاضیانـی که مشـکالت معوقات اقسـاط بانکی و
چک برگشـتی دارنـد اگر بتوانند ایـن موضوعـات را به نتیجه
مطلوب برسـانند ،در پرداخت تسـهیالت اشـتغال روستایی و
فراگیـر دارای اولویت هسـتند.
اثربخشــی طــرح هــای اشــتغال مســتلزم همــکاری
بانــک هــا در پرداخــت تســهیالت
رئیــس اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان خمیــن
اظهــار کــرد :پرداخــت تســهیالت در راســتای ایجاد اشــتغال
بــا همــکاری بانــک هــا ممکــن مــی شــود؛ طبــق آئیــن نامه
اجرایــی قانــون حمایــت از توســعه و ایجاد اشــتغال پایــدار در
مناطــق روســتایی و عشــایری بــا اســتفاده از منابــع صنــدوق
توســعه ملــی ،در کارگــروه اشــتغال شهرســتان خمیــن ۱۹۲
طــرح مصــوب شــده اســت.
محمدرضـا مختـاری فـرد بیـان کـرد :بـا تحقـق پرداخـت
تسـهیالت بـه طـرح هـای مصـوب در کارگـروه اشـتغال

شهرسـتان خمیـن ،میـزان فرصـت شـغلی در قالب اشـتغال
فراگیـر بـرای  ۷۹۳نفـر و اشـتغال پایـدار روسـتایی  ۷۷۴نفر
در بخـش کشـاورزی ،صنعت و گردشـگری پیش بینی شـده
اسـت.
رئیـس اداره تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان خمیـن
بـا بیـان اینکـه پـس از تصویـب طـرح در کارگـروه اشـتغال
شهرسـتان ،طرح معرفی شـده در کارگروه اشـتغال استان نیز
بررسـی و تصویب می شـود ،گفـت :تعداد طرح هـای مصوب
خمیـن در کارگروه اشـتغال اسـتان مرکزی  ۱۴۳طرح اسـت
کـه از ایـن تعـداد  ۱۱۰طـرح در حـوزه اشـتغال پایـدار و ۳۳
طـرح در قالـب اشـتغال فراگیر مصوب شـد.
مختــاری فــرد ادامــه داد :میــزان تســهیالت طــرح هــای
اشــتغال شهرســتان خمیــن کــه در کارگــروه اســتان مرکزی
بــه تصویــب رســید ۶۹۱ ،میلیــارد و  ۶۲۰میلیــون ریــال
در بخــش کشــاورزی ،صنعــت و گردشــگری اســت کــه بــا
پرداخــت تســهیالت در قالــب اشــتغال پایــدار و فراگیــر بــه
طــرح هــای مصــوب ،ایجــاد  ۵۷۸فرصــت شــغلی پیــش
بینــی شــده اســت.
رئیــس اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان خمین
خاطــر نشــان کــرد :تاکنــون تنهــا هشــت طــرح بــه میــزان
پنــج میلیــارد و  ۴۹۰میلیــون ریــال تســهیالت اشــتغال در
شهرســتان خمیــن دریافــت کردنــد.
وی مهمتریــن مشــکالت متقاضیــان دریافــت تســهیالت
اشــتغال را در شهرســتان خمیــن معوقــات بانکــی ،وثیقــه
و تغییــرات کاربــری در مناطــق روســتایی عنــوان کــرد و
افــزود :تســهیالت اشــتغال فراگیــر و پایــدار روســتایی بعــد از
بررســی و تصویــب در کارگــروه اشــتغال شهرســتان و اســتان
بــه متقاضیــان واجــد شــرایط طبــق مقــررات و ضوابــط
بانکــی پرداخــت مــی شــود و ضــروری اســت کــه در ایــن
زمینــه رونــد تســریع شــود.
مهمتریــن معضلــی کــه امــروز در شهرســتان خمیــن شــاهد
هســتیم کــه باعــث فقــر و محرومیــت و مهاجــرت از ایــن
شهرســتان شــده ،بحــران بیــکاری اســت ،بنابرایــن تســهیل
در رونــد جــذب تســهیالت طــرح هــای اشــتغال ،قطعــا در
توســعه و آبادانــی شهرســتان خمیــن اثــر گــذار اســت .پیاده
ســازی اصولــی طــرح اشــتغال فراگیــر مــی توانــد باعــث
اشــتغالزایی اقشــار مختلــف شــود و بــه دنبــال آن وضعیــت
مطلــوب اقتصــادی و معیشــتی و توســعه و آبادانــی را بــرای
ایــن منطقــه بــه دنبــال داشــته باشــد.
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قطار ساحلعاج به ایستگاه سمنان رسید/روایت تجارت قومس با قاره سیاه

محمدحسین
عابدی

تبــادالت تجــاری بــا ســاحلعاج ســومین
پــرده از نمایــش دیــار قومــس بــا قــاره
ســیاه اســت .نمایشــی کــه دو پــرده
نخســت آن بــا حضــور آفریقــای جنوبــی
و گینــه در ســمنان طــی ماههــای گذشــته
اجــرا شــد.

اســتان ســمنان بــرای دومیــن بــار میزبــان یــک هیئــت
تجــاری و سیاســی آفریقایــی بــود تــا بــاب تعامــات در
راســتای تجــارت بیــن دیــار قومــس و قــاره ســیاه پــس از
آفریقــای جنوبــی ایــن بــار در ســاحلعاج بــاز شــود .بــاب
تجارتــی کــه کلیــدش مذاکــره ،جــذب ســرمایهگذاری،
ایجــاد بازارهــای جدیــد و تبــادالت مالــی اســت.
قطــار اقتصــاد آفریقــای جنوبــی وقتــی بــه ایســتگاه ســمنان
رســید شــاید آنقــدر جذابیتــی بــرای اصحــاب رســانه
نداشــت امــا وقتــی باتدبیــر مدیــران اســتان ســمنان در
حــوزه اقتصــاد و تجــارت ،هیئتهــای اقتصــادی و سیاســی
آفریقایــی یکــی پــس از دیگــری عــزم ســفر بــه ســمنان را
کردنــد ،دیگــر موضــوع تفــاوت میکــرد.
امــا در ذهــن ایــن مــرد  ۷۰ســاله ســمنانی کــه معمــار
تبــادالت تجــاری اســتان ســمنان را بــه او لقــب میدهیــم
چــه میگــذرد کــه راه تبــادالت تجــاری و اقتصــادی
دیــار قومــس را در آفریقــا میجویــد؟ و اصــ ً
ا ســفرهای
اینچنینــی چــه دســتاوردی بــرای اســتان ســمنان دارنــد؟
پیــش از آن بایــد ســه رکــن اصلــی در تبــادالت تجــاری و
اقتصــادی اســتان ســمنان را بــا آفریقــا شــناخت.
بازی با مهرهای به نام «جمعهای»
نامــش علیاصغــر جمعــهای اســت رئیــس اتــاق بازرگانــی
اســتان ســمنان ،مدیــری باتجربــه .مــوی ســپید عرصــه
سیاســتگذاریهای اقتصــادی کــه گویــا باچندیــن دهــه
ســن هنــوز قصــد بازنشســتگی هــم نــدارد اما بــه هــر میزان
در حــوزه اقتصــاد و بــازی خوانــی مهــارت دارد ،بــه نظــر
میرســد در حــوزه ایــده پردازیهــای نــو ،بــرگ برنــدهای
را در میــان کارتهایــش نمیتــوان شــود دیــد .او طبــق
اظهــارات برخــی کارشناســان حــوزه اقتصــاد حتــی تالشــی
هــم بــرای رفــع ایــن نقیصــه نکــرده تــا جایــی کــه هیــچ
جوانــی در حلقــه معاونــت و حتــی مشــاوره وی نیــز جــای
نمیگیــرد امــا بااینحــال نقــش بیبدیلــش در تعامــات
تجــاری بیــن ســمنان و کشــورهای آفریقایــی را نمیتــوان
نادیــده گرفــت.
آنقــدر کاریزمــا و تجربــه دارد کــه اســتانداران را نیــز
متقاعــد بــه برگــزاری نشســت میکنــد ،دغدغــهاش
ســرمایهگذاری اســت و همیشــه میگویــد بــا
اعتبــارات دولتــی نمیتــوان کاری از پیــش بــرد امــا
هیــچگاه دربــاره شــکل ارائــه بســتههای پیشــنهادی
ســرمایهگذاری کــه بتوانــد ســرمایهگذار را جــذب کــرده
و بــه شــکلی شــکیل بــا ترجمــه دو یــا ســه زبانــه ،بــا
برشــمردن تمــام مزیتهــا و معایــب ســرمایهگذاری و
ســایر مــوارد موفــق نبــوده اســت نمونــه بــارز آن همایــش
ســرمایهگذاری اســتان ســمنان در تهــران بــود کــه بــه
توافقــات نیمبنــدی منجــر شــد کــه شــاید ثمــرهاش بــا
عمــر مدیریــت خــود او هــم قــد ندهــد.
او امــا یکــی از ارکان تبــادالت تجــاری بیــن اســتان ســمنان
و ســایر نقــاط کشــور و حتــی جهــان اســت ،جمعــهای
هرچــه در تبــادالت تجــاری مهــارت دارد در یافتــن بــازار

نیــز همانگونــه اســت ،وقتــی پایــش ســرزمینی اســتان
ســمنان ،ظرفیــت تولیــد  ۴۲نــوع مــاده معدنــی در اســتان
را احصــاء میکنــد بالفاصلــه بــه فکــر آفریقــا بزرگتریــن
معــدن جهــان میافتــد و مدیــران اســتانی را نیــز بــا خــود
همــراه میســازد.
چاوشی و اسودی دو مهره دیگر
ســید شــهابالدین چاووشــی اســتاندار ســمنان کــه از همان
بــدو ورود بــر ضــرورت حمایــت از ســرمایهگذاران داخلــی
و خارجــی تأکیــد داشــت تلویحــاً در ابتــدای کار انتقــادی
نیــز بــه برگــزاری همایــش ســال گذشــته ســرمایهگذاری
اســتان ســمنان در تهــران و در زمــان خبــاز داشــت و از
مدیــران بهطــور غیرمســتقیم خواســت تــا یــک قــرارداد
ســرمایهگذاری کامــل را بهتــر از  ۱۰قــول شــفاهی
ســرمایهگذاری بداننــد.
وی امــا نبــوغ خوبــی در اقتصــاد دارد هرچنــد رشــته
تحصیلــی وی بــا ایــن امــر مرتبــط نبــوده امــا بهخوبــی
میدانــد اســتان معدنــی ســمنان میتوانــد بــا آفریقــا
تعامــات بســیار خوبــی را داشــته باشــد چراکــه هــم از اروپــا
و دغدغههــای و هیاهــوی ایــن روزهــای آســمان سیاســتش
بــه دور اســت و هــم راحتتــر میتوانــد بــا کشــورهای
آفریقایــی کــه در مذاکــرات دســت باالرانمــی گیرنــد ،کنــار
آمــد.
ســومین فــرد در ایــن دایــره امــا اســودی مدیــرکل
صنعــت ،معــدن و تجــارت اســت کــه ایــن روزهــا پــس
از عبــور از دوران ســخت همایــش ســرمایهگذاری اســتان
ســمنان در تهــران ،بهنوعــی آرامــش نســبی رســیده و
ســرگرم تشــکیل جلســات کارگــروه رفــع موانــع تولیــد
اســت کــه ظــرف دو ســال تعدادشــان بیــش از ۱۱۰
نشســت شــده اســت او امــا بهواســطه رشــته تحصیلــی
کــه داشــته عاشــق معــدن اســت توســعه را در معــدن
میبینــد و اشــتغال معــادن را پایدارتریــن شــغلها
حتــی وقتــی پــای محیطزیســت نیــز بــه میــان
میآیــد از نظارتهــای ایــن حــوزه بــا عنــوان «موانــع
زیســتمحیطی» یــاد میکنــد و نــه دغدغــه!
اســودی میدانــد کــه تبــادالت تجــاری بــا آفریقــا کــه مهــد
معــادن دنیــا اســت میتوانــد راهگشــای اقتصــادی باشــد،

واردات و صــادرات محصــوالت معدنی ،صنعتی ،ماشــینآالت
و دههــا تولیــد دیگــر اســتان زوایایــی اســت کــه او در ســر
میپرورانــد ،حــال بــا شــناخت ســه عضــو تأثیرگــذار دعــوت
از هیئــت اقتصــادی آفریقایــی (کــه البتــه رویهــم بیــش از
 ۲۰۰ســال عمــر دارنــد) میتــوان بــه بررســی دســتاوردهای
تبــادالت اقتصــادی بیــن دیــار قومــس و قــاره ســیاه
پرداخــت.
ضرورت شناساندن ظرفیتهای سمنان
بیــش از دو هــزار پروانــه معدنــی در اســتان ســمنان وجــود
دارد و از ایــن تعــداد  ۵۸۰معــدن بــا  ۵۷۰میلیــون تــن
ذخیــره قطعــی فعال اســت .رئیــس ســازمان صنعــت ،معدن
و تجــارت اســتان ســمنان  دربــاره وضعیــت معــادن اســتان،
میگویــد :تــا پایــان س ـهماهه نخســت ســال جــاری۱۰۷  ،
پروانــه قطعــی اکتشــاف پــس از بررسـیهای صــورت گرفتــه
از ســوی صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان ،بــرای کشــف در
اســتان صادرشــده اســت.
بهــروز اســودی میافزایــد ۷۰ :فقــره گواهــی کشــف
مــواد معدنــی نیــز در اســتان ســمنان صادرشــده کــه
در صــورت قطعــی شــدن نتایــج اکتشــاف میتواننــد
در کارگروههــای مربوطــه مطــرح و دربــاره آنهــا
تصمیمگیــری شــود.
وی همچنیــن بابیــان اینکــه ســمنان دارای رتبــه
نخســت کشــور درزمینــه ذخایــر گــچ و نمــک اســت کــه
میتوانــد در راســتای اشــتغالزایی و توســعه اقتصــادی
دارای اهمیــت باشــد ،تأکیــد کــرد :اســتان ســمنان
در حــوزه ذخایــر زغالســنگ و سلســتین نیــز رتبــه
ســوم کشــور را دارا اســت کــه البتــه جلوگیــری از خــام
فروشــی و ایجــاد صنایــع تبدیلــی و فــرآوری تولیــدات
معدنــی در زمــره اولویتهــای صنعــت ،معــدن و تجــارت
محســوب میشــود کــه بایــد ایــن ظرفیــت هــا را بــرای
ســرمایهگذاری شناســاند.
مطالبات ساحلعاج و آفریقای جنوبی در سمنان
تاماکولــو واتــارا نماینــده طــرف ســاحلعاج در مذاکــرات
تجــاری بیــن ایــن کشــور و اســتان ســمنان در نشســتی
بــا مدیــران اقتصــادی ســمنان ،گفــت :ســاحلعاج

صفحه  | 101شماره  | 30مرداد 97

اقتصاد ایـــران
NEWSAGENCY

MEHR

ظرفیــت الزم بــرای صــادرات محصــوالت کشــاورزی
بهویــژه بادامهنــدی ،کاکائــو و قهــوه را بــه ایــران دارد
و بایــد بــرای بهرهگیــری از ظرفیتهــای اقتصــادی دو
کشــور برنامهریــزی کــرد ،همچنیــن اســتان ســمنان از
زیرســاختهای مهــم گردشــگری و تجــاری برخــوردار
اســت و ســرمایهگذاران ســاحلعاج آمادگــی دارنــد
بــرای رونــق اقتصــادی در ایــران بــه ایــن اســتان ســفر
کننــد.
امــا نکتــه قابلتوجــه ایــن اســت کــه تبــادالت آفریقــا
و اســتان ســمنان فقــط بــه معــادن ختــم نمیشــود
ایــن نکتــهای بــود کــه مایــکل ســاترا مدیــر توســعه
صــادرات وزارت تجــارت و صنایــع آفریقــای جنوبــی در
ســفر اردیبهشــت مــاه ســال جــاری در دیــدار بــا اســودی،
جمعـهای و چاووشــی بیــان کــرد؛ وی افــزود :ایــران اســامی
دارای ظرفیتهــای عظیــم معدنــی اســت امــا تبــادالت
اقتصــادی بیــن ایــن کشــور و آفریقــای جنوبــی تنهــا بــه
مقولــه معــدن خالصــه نمیشــود و مــا معتقــد هســتیم
تبــادالت اقتصــادی بیــن ایــن دو کشــور تــا ســال  ۲۰۲۰بــه
یــک میلیــارد دالر میرســد.
وی بابیــان اینکــه اســتفاده از ظرفیتهــای اقتصــادی و
ســرمایهگذاری در بخشهــای مختلــف رویکــرد بیــن ایــران

مــاه گذشــته در دیــدار بــا هیئــت بلندپایــه ســاحلعاج از
کشــاورزی و خودروســازی بهمثابــه دو طــرح جــذاب بــرای
طــرف آفریقایــی نام بــرد و گفــت :تبادالت بــا آفریقــا محدود
بــه معــدن نیســت بلکــه ایــن اســتان دارای محصــوالت
کشــاورزی نظیــر پســته ،گــردو ،انگــور و صیفیجــات اســت
و بــا رایزنــی زمینــه صــادرات بــه کشــور ســاحلعاج فراهــم
شــود.
وی دربــاره قطعهســازی و خودروســازی نیــز ،گفتــه بــود:
هشــت درصــد قطعههــای موردنیــاز خــودرو یعنــی از ۹هــزار
و  ۱۸۵قطعــه موردنیــاز خــودرو  ۷۸۸قطعــه در اســتان
ســمنان ســاخته میشــود از ســوی دیگــر وجــود کارخانــه
اتوبــوس ،مینیبــوس و خــودرو در ســمنان یکــی دیگــر از
نــکات جــذاب ایــن اســتان بــرای طــرف آفریقایــی محســوب
میشــود.
وی همچنیــن خواســتار برپایــی نمایشــگاههای تخصصــی
در حــوزه تولیــدات اســتان ســمنان ماننــد کشــاورزی،
غــذا ،داروهــای دامــی ،قطعــات خــودرو ،توربیــن و ژنراتــور،
ترانســفورماتور ،کابــل و اتصــاالت ،کولــر و تولیــدات دیگــر در
حوزههــای مختلــف در آفریقــا شــد و بیــان کــرد :ارتقــای
تبــادالت اقتصــادی بــه رشــد تجــارت بینالمللــی منجــر
شــود.

و آفریقــای جنوبــی اســت ،افــزود :تعامــات تجــاری بیــن
دو کشــور در ســایه حضــور شــرکتهای متعــدد آفریقــای
جنوبــی در ایــران میتوانــد روزهــای خوشــی را بــرای
اقتصــاد ایــن دو کشــور رقــم بزنــد.
ایــن مقــام بلندپایــه آفریقــای جنوبــی گفــت ۱۴ :شــرکت
از آفریقــای جنوبــی بــه ایــران آمدهانــد کــه حضورشــان
بــرای یافتــن راههــای توســعه همکاریهــای اقتصــادی
میتوانــد نقطــه عطفــی در تاریــخ مبــادالت تجــاری
و اقتصــادی بیــن دو کشــور باشــد .از ســوی دیگــر
شــرکتهای نفتــی و پتروشــیمی و بخــش تولیــد
بهخصــوص در حــوزه معــدن کــه ویژگــی نخســت کشــور
آفریقــای جنوبــی اســت ،میتواننــد در ایــران تعامــات
خوبــی را رقــم بزننــد تــا در کنــار ایــن دو نــوع شــرکت،
فعــاالن حــوزه مــواد غذایــی نیــز امــروز نــگاه ویــژهای بــه
بــازار ایــران و همچنیــن تهیــه مایحتــاج خــود از ایــن
کشــور داشــته باشــیم.

صادرات ظرفیت ویژه سمنان
تاکنــون بــه محورهــای مطالبــات آفریقــای جنوبــی و
ســاحلعاج در دیــدار بــا مدیــران اســتان ســمنان اشــاره
کردیــم ،مقولههایــی ماننــد اتوبــوس و خودروســازی و
کشــاورزی تــا ســرمایهگذاری در حــوزه گردشــگری و
پتروشــیمی و معــادن از ســوی دیگــر مطالبــات طــرف
ســمنانی نیــز واضــح اســت ،گســترش مناســبات معدنــی در
کنــار ســرمایهگذاری آفریقاییهــا در بخــش گردشــگری و
انــرژی و همچنیــن صنایــع تبدیلــی در حوزههــای تولیــدی
و معدنــی.
از ســوی دیگــر آفریقــا میتوانــد بــازار خوبــی هــم بــرای
محصــوالت تولیــدی اســتان ســمنان باشــد همانطــور کــه
ســعدالدین مدیــرکل گمــرک اســتان ســمنان میگویــد:
کاالهــای اســتان در حــال حاضــر بــه  ۱۲کشــور جهــان
صــادر میشــود کــه ازجملــه آنهــا میتــوان بــه شــمش
ســرب ،پــودر لباسشــویی ،ســنگ سلســتین ،شــیرآالت
بهداشــتی ،هیدروکربــن ســبک و ســنگین ،قاشــق و چنــگال
یکبارمصــرف ،اسیدســولفوریک اشــاره کــرد همچنیــن
در ســال گذشــته  ۱۸۷میلیــون دالر صــادرات از اســتان

کشاورزی و خودروسازی  ۲طرح جذاب برای آفریقا
علیاصغــر جمعـهای رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان ســمنان

انجامشــده اســت کــه در مقایســه بــا ســال  ۹۵میــزان ۲۰
درصــد رشــد را نشــان میدهــد.
وی افــزود :در ســال   ۹۶نســبت بــه ســال  ۹۵تعــداد  
کشــورهای هــدف صادراتــی از   ۳۵کشــور  بــه  ۴۶کشــور
افزایــش داشــته اســت کــه اوکرایــن ،نیجریــه ،کانــادا،
قطــر ،قزاقســتان ،فدراســیون روســیه ،غنــا ،ســودان ،ســوئد،
ســنگاپور ،رومانــی ،جیبوتــی ،جمهــوری عربــی ســوریه،
برزیــل ،اندونــزی و اتیوپــی در زمــره کشــورهای جدیــد در
حــوزه صــادرات محســوب میشــوند.
آفریقای جنوبی و تمایل به سرمایه گذاری
تــا کنــون محکــم تریــن اظهــار نظــر دربــاره روابــط تجــاری
اســتان ســمنان در کشــورهای آفریقایــی توســط فلمــن
وایتــر ســفیر کشــور آفریقــای جنوبــی در ایــران بیــان شــد
همانطــور کــه وی در نشســتی بــا مدیــران اســتان ســمنان
همزمــان بــا اردیبهشــت ســال جــاری گفــت :آفریقــای
جنوبــی ظرفیــت الزم بــرای صــادرات محصــوالت کشــاورزی
و انتقــال علــوم در بخــش معــدن را بــا ایــران داراســت و بایــد
بــا بهــره گیــری از ظرفیــت هــای اقتصــادی بــرای افزایــش
اشــتغال جــوان دانشآموختــه در دو کشــور برنامــه ریــزی
کــرد.
وی اضافــه کــرد :رایــزن اقتصــادی ســفارت آفریقــای جنوبی
در ایــران ،مهــم تریــن زیرســاخت هــای ســرمایه گــذاری
در ســمنان را رصــد کــرده و در چنــد مــاه آینــده رویــداد
هــای خوبــی در بحــث صــادرات و واردات کاال بیــن دو کشــور
اتفــاق مــی افتــد.
ســفیر کشــور آفریقــای جنوبــی در ایــران گفــت :اســتان
ســمنان از زیرســاخت هــای مهــم گردشــگری و تجــاری
برخــوردار اســت و ســرمایهگذاران آفریقــای جنوبــی آمادگــی
دارنــد بــرای رونــق اقتصــادی در ایــران بــه ایــن اســتان ســفر
کننــد از ســوی دیگــر بایــد گفــت ســطح روابــط سیاســی
و اقتصــادی بیــن ایــران وآفریقــای جنوبــی بــه باالتریــن
ســطح خــود در  ۵۰ســال گذشــته رســید و عمــق دوســتی
و همــکاری هــای تجــاری و اقتصــادی بیــن دو کشــور بســیار
پایــدار اســت.
هدفگذاری برای صادرات
چاوشــی اســتاندار ســمنان اواخــر اردیبهشــتماه ســال
جــاری در نشســتی بــا فعــاالن اقتصــادی اســتان ضمــن
بیــان اینکــه صــادرات یــک میلیــارد دالری بــرای دو ســال
آینــده ســمنان هدفگــذاری شــده اســت ،ابــراز داشــت:
ســال گذشــته میــزان صــادرات اســتان  ۵۰میلیــون دالر
بــود کــه بایــد بــرای جلوگیــری از تعطیلــی کارخانههــا
و واحدهــای تولیــدی کــه بهتبــع آن بــروز آســیبهای
اجتماعــی را بــه دنبــال دارد از هماکنــون چــارهای تدبیــر
کــرد.
پــس آفریقــا در دیــد مســئوالن اســتان ســمنان یــک
بــازار هــدف بــرای صــادرات محصــوالت و تولیــدات
اســتان ســمنان و همچنیــن یــک ســرمایهگذار خــوب
بــرای ورود بــه بخــش گردشــگری ،صنایــع تبدیلــی
بهخصــوص در حــوزه معدنــی باهــدف جلوگیــری
از خــام فروشــی تولیــدات و همچنیــن یــک شــریک
تجــاری محســوب میشــود کــه درحالتوســعه
قلمــداد میشــود.
دســتآخر امــا راهبــرد سیاســت مــردان و مدیــران
اقتصــادی اســتان ســمنان دربــاره آفریقــا هرچــه
باشــد بایــد اذعــان داشــت کــه بهرهگیــری از
ظرفیتهــای معدنــی آفریقــا در کنــار فراهــم ســاختن
زیرســاختهای صــادرات بــه ایــن قــاره همــان بــازی
بــرد بــرد معروفــی اســت کــه بــرای دو طــرف میتــوان
متصــور شــد.
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درحالــی امســال  60میلیــون و ۱۳۱
هــزار دالر صــادرات از اســتان همــدان
انجــام شــده کــه کشــمش بــه تنهایــی بــا
ارزآوری  12میلیــون و  532هــزار دالر
 20.8درصــد ارزش صــادرات را بــه
خــود اختصــاص داده اســت.

مالیــر یکــی از شهرســتانهای اســتان همــدان اســت
کــه بــه لحــاظ بهرهمنــدی از ظرفیتهــای کشــاورزی
دارای جایــگاه ویــژهای در اســتان و کشــور اســت .ایــن
شهرســتان بهطــور ویــژه بــا دارا بــودن  ۱۰هــزار و ۴۹۸
هکتــار بــاغ انگــور کــه بیــش از  ۱۰هــزار و  ۱۰۰هکتــار
آن بــارور اســت از جایــگاه منحصربهفــردی در کشــور
برخــوردار اســت.
باوجوداینکــه عمــده ارقــام انگــور کشتشــده در شهرســتان
مالیــر رقــم کشــمش ســفید و کشــمش قرمــز هســتند امــا
ســایر ارقــام همچــون صاحبــی ،یاقوتــی ،فخــری ،عســگری،
شــاهانی ،ریشبابــا ،منقــا و انگــور ســیاه نیــز وجــود دارد کــه
بــرای مصــارف تــازه خــوری و ســایر فرآوردههــای دیگــر
اســتفاده میشــود.
جایــگاه شــاخص مالیــر در تولیــد انگــور و کشــمش
ســبب شــد تــا پژوهشــکده انگــور و کشــمش دانشــگاه
مالیــر بهعنــوان یکــی از مراکــز پژوهشــی وابســته
بــه وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بهمنظــور
پاســخگویی بــه بخشــی از نیازهــای پژوهشــی کشــور در
حــوزه علــوم انگــور و فرآوردههــای جانبــی از ســال ۱۳۹۱

آغــاز بــه کار کنــد.
وجود بیش از  ۱۲هزار هکتار تاکستان در مالیر
ایــن پژوهشــکده بــا توجــه بــه ســوابق گذشــته و
ظرفیتهــای منطق ـهای ازجملــه وجــود بیــش از  ۱۲هــزار
هکتــار تاکســتان ،بیــش از  ۶۰کارخانــه تهیــه و بســتهبندی
کشــمش و کارگاههــای ســنتی و صنعتــی متعــدد تهیــه
شــیره انگــور بهعنــوان پژوهشــکده مســتقل ملــی و دارای
مصوبــه اصولــی از شــورای گســترش آمــوزش عالــی ،فعالیت
خــود را انجــام میدهــد.
ایــن پژوهشــکده از ســه گــروه پژوهشــی شــامل گــروه
پژوهشــی بهزراعــی و بهنــژادی انگــور ،گــروه پژوهشــی
تبدیــل و نگهــداری انگــور و گــروه پژوهشــی علــوم محیطــی
انگــور بــا مصوبــه شــورای گســترش وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری تشکیلشــده اســت.
سرپرســت پژوهشــکده انگــور و کشــمش دانشــگاه مالیــر در
همیــن خصــوص و درزمینــه آخریــن اقدامــات انجامشــده
بــرای توســعه فعالیتهــا ،معرفــی و شناســاندن ظرفیتهای
مالیــر در تولیــد انگــور و کشــمش از برگــزاری چهارمیــن
همایــش ملــی صنعــت انگــور و کشــمش ایــران بــه میزبانــی
ایــن مرکــز آمــوزش عالــی خبــر داد.
برگزاری همایش ملی صنعت انگور و کشمش ایران
روحاهلل کریمــی مهلــت ارســال مقالــه بــه دبیرخانــه ایــن
جشــنواره را  ۲۰شــهریورماه عنــوان کــرد و گفــت :همایــش
ملــی صنعــت انگــور و کشــمش ایران بــا برگــزاری جشــنواره
خوشــه برتــر و آییــن ســنتی شــیرهپزان مانیــزان و در

راســتای رویــداد «همــدان  »۲۰۱۸برگــزار میشــود ،ایــن
همایــش چهــارم و پنجــم مهرمــاه در  ۲۰محــور دنبــال
میشــود.
وی بهینهســازی روشهــای تغذیــه و آبیــاری در
تاکســتانها ،مدیریــت تربیــت و هــرس انگــور ،ارائــه مباحث
نویــن تــاکداری و نشانســازی تجــاری در تولیــد انگــور و
کشــمش را از محورهــای ایــن همایــش عنــوان کــرد و گفت:
چالشهــای بازاریابــی و صــادرات کشــمش ،کاربردهــای
پســماندهای انگــور و کشــمش در صنعــت دام و طیــور،
شــیمی انگــور و ســایر فرآوردههــای جانبــی ،میکروبیولــوژی
و نانــو بیوتکنولــوژی در انگــور و کشــمش نیــز مدنظــر اســت.
کریمــی دیگــر محورهــای ایــن همایــش را کاربــرد انگــور در
طراحــی فضــای ســبز شــهری ،جایــگاه انگــور و کشــمش
در اشــتغالزایی و اقتصــاد مقاومتــی ،ردیابــی و کاهــش
باقیماندههــای ســموم و فلــزات ســنگین در انگــور و
کشــمش و تغییــر اقلیــم ،ریــز گــرد و گرمایــش جهانــی در
تاکســتانها بیــان کــرد.
تــاش بــرای افزایــش ســطح آگاهــی و دانــش
علمــی باغــداران
کریمــی تأکیــد کــرد :هــدف اصلــی از برگــزاری ایــن
همایــش بررســی مشــکالت موجــود ،افزایــش ســطح
آگاهــی و دانــش علمــی ،رفــع نواقــص در تولیــد انگــور
و کشــمش و افزایــش بهــرهوری تولیــد و صــادرات ایــن
محصــوالت اســت.
امــا گذشــته از چنیــن اقدامــات علمــی در راســتای معرفــی
بیشــتر ظرفیتهــای شهرســتان مالیــر در عرصه کشــاورزی
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نگاهــی نیــز بــه وضعیــت صادراتــی کشــمش مالیــر
داشــتهایم چراکــه همچنــان رتبــه دار کاالهــای صادراتــی
اســتان همــدان اســت.
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان همــدان
بــا اشــاره بــه اینکــه کشــمش مالیــر هماکنــون در صــدر
کاالهــای صادراتــی اســتان همــدان قــرار دارد ،گفــت :طــی
تیرمــاه ســال جــاری  ۱۲میلیــون و  ۵۳۲هــزار دالر صــادرات
کشــمش از گمــرک همــدان انجامشــده اســت.
حمیدرضــا متیــن بابیــان اینکــه  ۱۰هــزار و  ۸۷۸تــن
کشــمش طــی  ۴مــاه نخســت امســال از همــدان
صادرشــده اســت ،گفــت :کشــمش بهتنهایــی ۲۰.۸
درصــد از مجمــوع صــادرات اســتان همــدان را بــه خــود
اختصــاص داده اســت.
وی بابیــان اینکــه صــادرات کشــمش از اســتان همــدان طــی
 ۴مــاه نخســت ســال جــاری ازنظــر ارزشــی  ۶درصــد و ازنظر
وزنــی  ۵۰درصــد افزایــش داشــته اســت ،گفــت :مهمتریــن
کاالهــای صادراتــی اســتان همــدان کشــمش ،ســفال ،موتور
کولــر و لبنیــات اســت کــه کشــمش همچنــان جایــگاه برتــر
خــود را حفــظ کــرده اســت.
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان همــدان
یــادآور شــد :امســال درمجمــوع طــی  ۴مــاه نخســت ســال
 ۶۰میلیــون و  ۱۳۱هــزار دالر کاال بــه وزن  ۱۵۹هــزار و ۵۶۰
تــن از اســتان همــدان صادرشــده اســت.
معــاون مدیــر صنایــع کشــاورزی ســازمان جهــاد کشــاورزی
اســتان همــدان نیــز در خصــوص وضعیــت واحدهــای تولیــد
کشــمش در اســتان همــدان عنــوان کــرد :جهــاد کشــاورزی
اســتان همــدان در خصــوص تصفیــه و بســتهبندی کشــمش
بــرای  ۲۵واحــد بــا ظرفیــت بســتهبندی  ۳۷هــزار و ۴۳۶
تــن و اشــتغال مســتقیم  ۳۷۹نفــر پروانــه بهرهبــرداری
صــادر کــرده اســت.
حســن محمــدی بابیــان اینکــه ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجــارت نیــز بــرای  ۲۷واحــد پروانــه بهرهبــرداری صــادر
کــرده اســت ،گفــت :ایــن واحدهــا ظرفیتــی معــادل ۴۰
هــزار و  ۹۳۵تــن دارنــد و بــرای  ۴۰۱نفــر شــغل ایجــاد
کردهانــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مجوزهــا درزمینــه تصفیــه و
بســتهبندی کشــمش صادرشــده اســت ،گفــت :طــی
ســالهای اخیــر بــرای توســعه صنعــت فــرآوری انگــور و
تولیــد کشــمش اقداماتــی انجامشــده کــه خریــد ســورت
لیــزری ازجملــه ایــن اقدامــات اســت.
تولیــد باکیفیتتــر محصــول مدنظــر قرارگرفتــه
اســت
محمــدی بابیــان اینکــه ســورت لیــزری بــه جــدا کــردن
کشــمشهایی کــه مناســب صــادرات نیســتند کمــک
میکنــد ،گفــت :در دوره حاضــر بــا توجــه بــه افزایــش رقبــا
صــادرات کشــمش کمــی ســخت شــده اســت بنابرایــن
بــا ارائــه تســهیالت بــه فعــاالن ایــن بخــش زمینــه تولیــد
باکیفیتتــر محصــول مدنظــر قرارگرفتــه اســت.
معــاون مدیــر صنایــع کشــاورزی ســازمان جهــاد کشــاورزی
اســتان همــدان بــا تأکیــد بــر اینکــه پارســال  ۴واحد ســورت
لیــزری خریداریشــده اســت ،گفــت :امســال نیــز برخــی
فعــاالن ایــن بخــش بــه دنبــال اســتفاده از ایــن سیســتم
جدیــد هســتند.
باید در انبارداری تجدیدنظر شود
وی بــه مشــکالت موجــود در بخــش تولیــد کشــمش نیــز
اشــارهای کــرد و بابیــان اینکــه بایــد در انبــارداری تجدیدنظر
شــود ،گفــت :برخــی واحدهــا از گونــی بــرای انبــار کــردن
کشــمش اســتفاده میکننــد کــه ایــن اقــدام مناســب
نیســت.
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محمــدی بابیــان اینکــه ایــن اقــدام ســبب میشــود
بهصــورت غیربهداشــتی کشــمش در کارخانههــا نگهــداری
و انبــار شــود ،گفــت :اقدامــی صــورت گرفتــه و بــا تدویــن
برنام ـهای  ۵ســاله بهگون ـهای پیــش میرویــم کــه خطــوط
آهــن ایــن واحدهــا بــه اســتیل تبدیلشــده و درزمینــه
انبــارداری نیــز اصــاح صــورت گیــرد.
وی بابیــان اینکــه بایــد در انبــارداری بهجــای اســتفاده از
گونــی از ســبدهای مخصــوص اســتفاده شــود ،گفــت :بایــد
مانــع آســیب وارد شــدن بــه کیفیــت کشــمش شــد.
معــاون مدیــر صنایــع کشــاورزی ســازمان جهــاد کشــاورزی
اســتان همــدان از ارائــه تســهیالت ارزانقیمــت بــه
متقاضیــان خبــر داد و بابیــان اینکــه پارســال  ۱۳نفــر ایــن
تســهیالت را بــه مبلــغ  ۱۲میلیــارد تومــان دریافــت کردنــد،
گفــت :امســال نیــز بــه دو متقاضــی مبلــغ یــک میلیــارد و
 ۸۰۰میلیــون تومــان پرداختشــده اســت.

آن قیمــت افــت شــدیدی داشــت کــه بــرای جلوگیــری از
متضــرر شــدن تولیدکننــدگان  ۱۴.۵میلیــارد تومــان یارانــه
بــرای باغــداران در نظــر گرفتــه شــد و در ســال  ۹۶پرداخــت
شــد.

رتبــه اول تولیــد کشــمش کشــور بــه مالیــر
اختصــاص دارد
وی بابیــان اینکــه کشــمش مالیــر در کشــور مطــرح اســت
و همچنــان رتبــه اول تولیــد کشــمش کشــور بــه مالیــر

 ۸هــزار باغــدار در شهرســتان مالیــر بــه کشــت
انگــور مشــغول هســتند
مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان
همــدان بابیــان اینکــه در حــال حاضــر  ۸هــزار باغــدار در
شهرســتان مالیــر بــه کشــت انگــور مشــغول هســتند ،گفت:
ســطح زیــر کشــت انگــور در شهرســتان مالیــر  ۱۰هــزار و
 ۴۹۸هکتــار و متوســط عملکــرد  ۴تــن و  ۲۰۰کیلــو در هــر
هکتــار اســت.
وی بابیــان اینکــه انــواع انگــور در مالیــر کشــت میشــود امــا
انگــور کشمشــی از ســوی باغــداران بیشــتر مــورد اســتقبال
اســت و وســعت بیشــتری از زمینهــا بــه کشــت ایــن نــوع
انگــور اختصاصیافتــه اســت ،گفــت :انگــور کشمشــی یــا
همــان انگــور بیدانــه بــه کشــمش تبدیــل میشــود و
بازارهــای جهانــی نیــز ایــن نــوع محصــول را بهتــر از ســایر
محصــوالت میداننــد.

اختصــاص دارد ،گفــت :مالیــر تنها شهرســتان کشــور اســت
کــه از ایــن تعــداد واحــد تولیــد کشــمش برخــوردار اســت و
هیــچ اســتانی از ایــن امتیــاز برخــوردار نیســت.
محمـدی از برنامهریـزی بـرای ایجاد خوشـه کشـمش مالیر
خبـر داد و بابیـان اینکـه خوشـه از قسـمتهای مختلفـی
تشـکیل میشـود کـه چنـد واحـد بایـد در اجـرای آن باهـم
همـکاری کننـد ،گفـت :برنامـه جامعـی بـرای فـرآوری
محصـوالت در دسـت تدوین اسـت کـه به اجـرا رسـیدن آن
چندیـن قـدم اسـتان را بـه جلـو پیـش میبـرد.
مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان
همــدان نیــز در خصــوص جایــگاه کشــمش تولیــدی اســتان
همــدان در ســطح کشــور عنــوان کــرد :طــی  ۴مــاه نخســت
امســال  ۴۵میلیــارد و  ۴۰۰میلیــون تومــان کشــمش از
اســتان همــدان صادرشــده اســت.
مهــدی نجفیــان بابیــان اینکــه اوضــاع صادراتــی کشــمش
اســتان همــدان قابلقبــول اســت ،گفــت :قیمــت هــر کیلــو
کشــمش صادراتــی  ۵هــزار و  ۵۶۰تومــان اســت.
وی بابیــان اینکــه در ســال  ۹۵بحرانــی پیــش آمــد کــه
صــادرات کشــمش را بــا مشــکل روبــرو کــرد ،گفــت :ســال
 ۹۵مقــدار کشــمش تولیــدی بســیار زیــاد بــود و در پــی

نجفیــان کشــورهای اروپایــی ،رومانــی ،چــک ،اوکرایــن،
لهســتان ،عــراق ،افغانســتان ،ترکمنســتان را کشــورهای
مــورد هــدف صــادرات کشــمش مالیــر برشــمرد و گفــت:
برنامههایــی کــه بــرای توســعه صــادرات کشــمش در نظــر
گرفتهشــده بســیار اســت امــا در برخــی مواقــع تفکــرات
ســنتی باغــداران کــه از اجــداد خــود بــه ارث بردهانــد اجرای
برنامههــا را بــا ســختی روبــرو میکنــد.
مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان
همــدان بابیــان اینکــه خشــککردن کشــمش بهصــورت
بهداشــتی ،اســتفاده از دســتگاههای لیــزری بــرای ســورت
کشــمش و خــارج کــردن کشــمشهای بارنــگ و وزن
نامناســب از تولیــدات مــورد تأکیــد قــرار دارد ،گفــت:
بســتهبندیهای شــکیل بــرای جــذب بــازار نیــز مــورد
هــدف بــوده اســت.
وی بابیــان اینکــه تیزابــی کــردن انگــور بــا مــواد شــیمیایی
مناســب و اســتاندارد نیــز مــورد تأکیــد قــرار دارد و بــه
باغــداران اعالمشــده ایــن مــوارد را رعایــت کننــد ،گفــت:
شــماری از کشــورهای اروپایــی بــر اســاس اســتانداردهای
تعریفشــده خــود اســتفاده از برخــی ســموم را در صنعــت
فــراوری محصــوالت ممنــوع کردهانــد کــه بــرای بــه دســت
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آوردن بــازار ایــن کشــورها بایــد مانــع اســتفاده از این ســموم
توســط باغــداران شــد.
نجفیــان از تجهیــز کارخانههــای ســبزه پاککنــی
و اســتفاده از دســتگاههای جدیــد بــرای تولیــد
کشــمشهایی یکدســت خبــر داد و گفــت :مالیــر در
کشــور درزمینــه تولیــد کشــمش ســرآمد اســت امــا
بههرحــال رقبایــی همچــون خراســان ،قزویــن و زنجــان
را نبایــد نادیــده گرفــت و بایــد بــرای بهبــود کیفیــت
تولیــد تــاش کــرد.
وی بابیــان اینکــه کشــمش در مالیــر بــه دنبــال یــک
برنــد ثبتشــده اســت ،افــزود :کشــمش مالیــر در جهــان
شناختهشــده اســت و کشــورهایی ماننــد هندوســتان نیــز
کشــمش خــود را از مالیــر تأمیــن میکننــد.
مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان
همــدان بابیــان اینکــه کشــمش مالیــر مراحــل نهایــی ثبــت
بهعنــوان یــک برنــد مشــهور در ایــران و جهــان را طــی
میکنــد ،گفــت :طــی ســال  ۹۵تنــاژ صادراتــی کشــمش
مالیــر  ۳۸هــزار و  ۳۳۳تــن بــه ارزش  ۷۱میلیــون و ۷۰۰
هــزار دالر بــوده و در ســال  ۹۶نیــز  ۱۰هــزار و  ۱۸۷تــن بــه
ارزش  ۱۶.۶میلیــون دالر بــوده اســت.
موضوعــی کــه در صحبتهــای مســئوالن جهــاد کشــاورزی
اســتان همــدان نیــز مــورد تأکیــد قــرار گرفــت ضــرورت
تشــکیل خوشــه کشــمش مالیــر اســت چراکــه بــه هــر
صــورت ایجــاد ایــن خوشــه؛ واحدهــای مســتقر در آن را
در مســیر بهبــود هــر چهبهتــر کمــی و کیفــی محصــوالت
قــرار میدهــد و آنهــا را بــه اســتانداردهای جهانــی نزدیــک
میکنــد.
بــر همیــن اســاس و ازآنجاییکــه ایجــاد خوشــههای
صادراتــی بــه مجموعــه شــرکت شــهرکهای صنعتــی
واگذارشــده ســری بــه مدیــر شــرکت شــهرکهای صنعتــی
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همــدان زده و رونــد اقدامــات انجامشــده در ایــن زمینــه را
جویــا شــدیم.
شناسایی  ۴۲خوشه صنعتی در استان همدان
کیــوان گــردان از شناســایی  ۴۲خوشــه صنعتــی در اســتان
همــدان ســخن گفــت و بابیــان اینکــه از ایــن تعــداد مطالعــه
 ۱۸خوشــه انجــام و بــرای  ۱۱خوشــه امکانســنجی صــورت
گرفتــه اســت ،گفــت :خوشـههای صنعتــی ســفال اللجیــن،
الســتیک رزن ،مبــل و منبــت مالیــر و پوشــاک روســتای
کردآبــاد در حــال طــی فراینــد توســعه هســتند.
وی بابیــان اینکــه بــرای راهانــدازی خوشــه کشــمش مالیــر
کارهــا از ابتــدای امســال قــوت گرفــت و در حال انجام اســت،
گفــت :شــرکت شــهرکهای صنعتــی حمایــت از خوش ـهها
را در دســتور کار دارد.
وی بابیــان اینکــه بــا راهانــدازی خوشــه برنامههــای آموزشــی
نیــز بهصــورت متمرکــز ارائــه میشــود ،گفــت :خوشــهها
در بیشــتر اوقــات در جــوار روســتاها ایجــاد میشــوند.
 ۱۸۰واحــد بــرای اســتقرار در خوشــه کشــمش
مالیــر اعــام آمادگــی کردهانــد
گــردان بــا اشــاره بــه تالشهــای صــورت گرفتــه درزمینــه
برنــد ســازی کشــمش مالیــر ایــن اقــدام را از وظایــف
ســازمان جهــاد کشــاورزی برشــمرد و بــا تأکیــد بــر
اینکــه در نمایشــگاه صنایــع غذایــی یــک پاویــون بــه
کشــمش اختصــاص دارد ،گفــت :تاکنــون  ۱۸۰واحــد
بــرای اســتقرار در خوشــه کشــمش مالیــر اعــام آمادگــی
کرد هانــد.
وی بابیــان اینکــه از مجمــوع واحدهــای شناساییشــده
بیــش از  ۹۵درصــد فعــال هســتند ،گفــت :در حــال حاضــر
 ۶۰برنــد صادراتــی کشــمش در مالیــر وجــود دارد امــا برنــد
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ســازی مشــترک در قالــب کنسرســیوم انجامنشــده کــه در
دســت پیگیــری اســت.
نگاهــی بــه وضعیــت فنــی واحدهــای تولیدکننــده کشــمش
در شهرســتان مالیــر نیــز بیانگــر آن اســت کــه تالشهــا
بــرای استانداردســازی واحدهــای تولیدکننــده ادامــه دارد
تــا جایــی کــه محیطزیســت شهرســتان مالیــر نیــز بیــکار
نمانــده و نســبت بــه ایــن موضــوع حساســیت نشــان داده
اســت.
تصفیهخانــه  ۱۷واحــد تولیــد کشــمش در مالیــر
فعالشــده اســت
در همیــن راســتا مدیــر حفاظــت محیطزیســت شهرســتان
مالیــر بابیــان اینکــه تاکنــون تصفیهخانــه  ۱۷واحــد تولیــد
کشــمش در مالیــر فعالشــده اســت ،گفــت :جلســات
متعــددی بــا حضــور مســئوالن شهرســتانی و اســتانی و
اعضــای انجمــن تولیــد و صادرکننــدگان کشــمش مالیــر در
ایــن خصــوص تشکیلشــده اســت.
مجیــد شــعبانلو بابیــان اینکــه شهرســتان مالیــر بهعنــوان
یکــی از قطبهــای تولیــد کشــمش دارای جایگاه ویــژهای در
کشــور اســت؛ بهنحویکــه عمــده صــادرات کشــمش کشــور
مربــوط بــه ایــن شهرســتان اســت ،گفــت ۴۰ :تــا  ۵۰واحــد
فعــال تولیــد کشــمش در مالیــر فعــال اســت.
مطالــب عنوانشــده بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه مالیــر
بهعنــوان یکــی از شهرســتانهای سرشــار از ظرفیــت
اســتان همــدان ،بــا بهرهمنــدی از  ۱۰هــزار هکتــار بــاغ
انگــور پتانســیلی در دســت دارد کــه پرداختــن بــه آن و ثبت
یــک برنــد جهانــی بــرای کشــمش تولیــدی نامــش را در
جهــان پــرآوازه خواهــد کــرد پــس تــا دیر نشــده و کشــمش
مالیــر بــه نــام منطقــهای دیگــر در ســبد صادراتــی قــرار
نگرفتــه بایــد اقدامــات الزم را انجــام داد.
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کلنگبرزمینماندهپتروشیمیخراسان؛فرصتاشتغالزاییکههدرمیرود

الهام
یزدان پناه

عملیــات اجرایــی طــرح توســعه و
راهانــدازی فــاز  ۲پتروشــیمی خراســان
شــمالی بهعنــوان بزرگتریــن پــروژه
اقتصــادی ایــن اســتان باگذشــت ســه
ســال از زمــان کلنــگ زنــی ،همچنــان
متوقــف مانــده اســت.

پتروشــیمی از صنایــع مــادر اســت کــه بهعنــوان
تغذیهکننــده ســایر بخشهــای صنعــت میتوانــد در
بــه حرکــت درآوردن موتــور حرکــت اقتصــاد کشــور نقــش
اساســی ایفــا کنــد.
ارزآوری ،اشــتغالزایی ،تبدیــل مــواد خــام نفــت و گاز بــه
کاالهایــی بــا ارزشافــزوده باالتــر ،افزایــش صــادرات و تأثیــر
مســتقیم آن بــر اقتصــاد کشــور ازجملــه دالیلــی اســت کــه
ســبب شــد زیرســاختهای تکمیلــی ایــن صنعــت شــکل
گیــرد.
در ایــران بــا توجــه بــه وجــود ذخایــر نفــت و گاز بهعنــوان
خــوراک اولیــه تولیــد محصــول ،صنعت پتروشــیمی از رشــد
مطلوبــی برخــوردار بــوده اســت ،امــا توســعه ایــن بخــش از
ضرورتهــای ایجــاد اشــتغال و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی
محســوب میشــود.
کلنــگ طــرح توســعه پتروشــیمی خراســان بــا موافقــت
رئیسجمهــور در ســفری کــه خردادمــاه ســال  ۹۴بــه
خراســان شــمالی داشــت توســط ربیعــی وزیــر وقت تعــاون،
کار و رفــاه اجتماعــی بــه زمیــن زده شــد امــا هنــوز ایــن
طرحــی کــه امیــد بــه اشــتغالزایی جوانــان و درآمدزایــی
اســتان را بــه همــراه داشــت بــر زمیــن مانــده اســت.
وزیــر وقــت تعــاون بــه هنــگام عملیــات کلنــگ زنــی ایــن

پــروژه اعــام کــرده بــود ایــن طــرح بــا تخصیــص ۷۰۰
میلیــون دالر از محــل صنــدوق توســعه ملــی بهعنــوان
اعتبــار ارزی و  ۱۶هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار ریالــی
عملیاتــی شــده و همچنیــن بخشــی از هزینههــای طــرح از
محــل آورده صندوقهــا ،داراییهــای شــرکت و مشــارکت
بانکهــای عامــل تأمیــن خواهــد شــد.
ربیعــی همچنیــن تأکیــد کــرد کــه بــا بهرهبــرداری از
ایــن پــروژه بــرای بیــش از یــک هــزار و  ۵۰۰نفــر زمینــه
اشــتغال مســتقیم و بــرای بیــش از ســه هــزار نفــر بهصــورت
غیرمســتقیم کار ایجــاد میشــود.
باوجــود اینکــه قــرار بــود فــاز  ۲پتروشــیمی خراســان تــا
پایــان ســال  ۹۶افتتــاح و عــاوه بــر درآمدزایــی بخشــی از
مشــکل اشــتغال اســتان را برطــرف کنــد امــا تاکنــون تنهــا
مســئوالن بــاور خــود مبنــی بــر ضــرورت اجــرای ایــن را
تکــرار مــی کننــد امــا در عمــل جــز امــروز و فــردا کــردن،
بازدهــی نداشــته اســت.
اجــرا نشــدن فــاز  ۲پتروشــیمی فرصــت شــغلی
چنــد هــزار نفــر را گرفــت
رئیــس مجمــع نماینــدگان خراســان شــمالی میگویــد:
اجــرا نشــدن فــاز دوم پتروشــیمی خراســان و پــروژه «جــی
تــی پــی پــی» عــاوه بــر اینکــه درآمــد ســه هــزار میلیــارد
تومانــی را از اســتان گرفــت ،زمینــه ایجــاد اشــتغال چنــد
هزارنفــری را نیــز بــر بــاد داد.
علــی قربانــی اظهــار میکنــد :عمدهتریــن مشــکل اجــرای
فــاز دوم پتروشــیمی اختــاف بیــن پنــج ســهامدار بــود بــه
همیــن ســبب دولــت نمیتوانســت بهتنهایــی پیگیــری
کنــد.
قربانــی میافزایــد :پیــش از آنکــه کلنــگ فــاز دوم بــه

زمیــن بخــورد ،قــرار بــود نخســت طــرح «جــی تــی پــی
پــی» آغــاز شــود امــا بــه ســبب ســرمایهگذاری بــاال و آب
فــراوان اجــرای آن متوقــف و صحبــت اجــرای فــاز دوم بــه
میــان آمــد.
وی بــا بیــان اینکــه نماینــدگان خراســان شــمالی بــرای
اجــرای عملیــات فــاز دوم پتروشــیمی در جلســات متعــدد
بــا دولــت پیشــنهاد خریــد ســهام بخــش خصوصــی و تهاتــر
را مطــرح کردهانــد ،میگویــد :وزارت آموزشوپــرورش و
وزارت دفــاع در ظاهــر موافــق پیشــنهادات اســت امــا عم ـ ً
ا
تمایلــی بــرای ســرمایهگذاری ندارنــد.
نماینــده مــردم بجنــورد ،گرمــه ،جاجــرم ،راز و جــرگالن
و مانــه و ســملقان در مجلــس شــورای اســامی بیــان
میکنــد :وزیــر کار طــی دو مــاه گذشــته از ثبــت شــرکت
جدیــدی بــرای اجــرای فــاز دوم پتروشــیمی خبــر داد امــا
ایــن شــرکت نیــز تــوان انجــام کار را نخواهــد داشــت.
قربانــی میافزایــد :شــرکت جدیــد عــاوه بــر اینکــه
اعتبــاری نــدارد ســرمایه کافــی بــرای بــه ســرانجام رســاندن
ایــن پــروژه ملــی نــدارد و قطعـاً در میانــه کار مشــکل ایجــاد
خواهــد کــرد.
وی تصریــح میکنــد :بهتریــن راهحــل بــرای عملیاتــی
کــردن ایــن طــرح عظیــم در خراســان شــمالی ،پیگیــری از
طــرف شــخص رئیسجمهــور اســت ،چراکــه وقتــی کلنــگ
پــروژهای را میزننــد بــه معنــای پیشبینــی تمــام جوانــب
اســت.
رئیــس مجمــع نماینــدگان خراســان شــمالی بــا بیــان اینکه
اقتصادیتریــن پــروژه در ســطح کشــور پتروشــیمی اســت،
اظهــار میکنــد :مطالعــات دقیــق ایــن مجموعــه انجامشــده
و چنانچــه راهحلــی بــرای اجــرای فــاز دوم وجــود نــدارد،
میتــوان پتروشــیمی را بهعنــوان وثیقــه در نظــر گرفــت.
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قربانــی اضافــه میکنــد :عملیــات طــرح توســعه پتروشــیمی
بــدون نیــاز بــه اعتبــارات دولتــی میتوانســت پیــش بــرود
امــا متأســفانه کمکاریهــا ضربــه بزرگــی بــه اشــتغال و
درآمــد خراســان شــمالی وارد آورد.
وی مطــرح میکنــد :بــا توجــه بــه اینکــه عمــر پتروشــیمی
روبــه پایــان اســت و هزینههــا نیــز افزایــش پیداکــرده،
چارهاندیشــی بــرای حــل ایــن مشــکل الزامــی اســت.
نماینــده مــردم بجنورد ،گرمــه ،جاجــرم ،رازو جــرگالن و مانه
و ســملقان در مجلــس شــورای اســامی اظهــار میکنــد:
متأســفانه باوجوداینکــه مشــکلی در تأمیــن گاز کــه خــوراک
اولیــه پتروشــیمی اســت نداریــم امــا بــه ســبب بیانگیــزه
بــودن برخــی افــراد امــروز اجــرای ایــن طــرح بــه تأخیــر
افتــاده اســت.
قربانــی عنــوان میکنــد :در برنامــه ششــم توســعه و
بهویــژه در بندهــای  ۲۴گانــه سیاســتهای اقتصــادی
مقاومتــی ابالغــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــر افزایش
محصــوالت پتروشــیمی تــا  ۱۰۰میلیــون تــن تأکیــد
شــده اســت ،بنابرایــن بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و
جلوگیــری از خــام فروشــی و بهــرهوری بــاال بایــد محصوالت
پتروشــیمی را افزایــش بدهیــم.
وی میگویــد :پتروشــیمی خراســان شــمالی میتوانســت
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نقــش بســزایی در اجــرای اقتصــاد مقاومتــی داشــته باشــد
امــا ســهلانگاریها ایــن فرصــت طالیــی را از اســتان
گرفــت.
وعدههــای بیهــوده بســتر توســعه اســتان را
متوقــف کــرد
نماینــده مــردم بجنــورد ،گرمــه ،جاجــرم ،راز و جــرگالن و
مانــه و ســملقان در مجلــس شــورای اســامی هــم بــا بیــان
اینکــه اجرایــی نشــدن فــاز دوم پتروشــیمی ســبب عقــب
افتــادن خراســان شــمالی شــد ،میگویــد :اجــرا نشــدن
فــاز دوم پتروشــیمی بهعنــوان بزرگتریــن واحــد صنعتــی
خراســان شــمالی بــا وعدههــای بیهــوده توســعه ایــن اســتان
را مختــل کــرده اســت.
علیاکبــری اظهــار میکنــد :اجــرای فــاز دوم پتروشــیمی
خراســان بســتری بــرای اشــتغالزایی جوانــان ایــن منطقــه
بــود امــا بــا وعدههــای بیهــوده کاری از پیــش نرفــت.
اکبــری بــا بیــان اینکــه عملیاتــی شــدن ایــن فــاز
پتروشــیمی ،اقتصــاد خراســان شــمالی را متحــول میکــرد،
میافزایــد :وزیــر کار گســترش پتروشــیمی را بــه مــردم
خراســان شــمالی وعــده داده بــود امــا ســرمایهگذار بــه
ســبب محرومیــت منطقــه تمایلــی بــه عملیاتــی کــردن
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طــرح نداشــت.
وی بیــان میکنــد :بیمیلــی ســرمایهگذار دلیــل بــر
بیتوجهــی دولــت نیســت چراکــه دولــت وظیفــه جایگزیــن
کــردن را داشــته تــا خألهــا و کاســتیها جبــران شــود.
نماینــده مــردم بجنورد ،گرمــه ،جاجــرم ،رازو جــرگالن و مانه
و ســملقان در مجلــس شــورای اســامی تصریــح میکنــد :با
گذشــت بیــش از ســه ســال هنــوز شــاهد تعلــل مســئوالن
بــرای اجــرای طرحــی کــه کلنــگ آن را بــر زمیــن زدهانــد،
هســتیم.
اهمــال در اجــرای طــرح توســعه پتروشــیمی
خســارت ســنگینی بــه اســتان وارد کــرد
نماینــده مــردم اســفراین در مجلــس شــورای اســامی بــا
بیــان اینکــه عملیاتــی نشــدن فــاز دوم پتروشــیمی بــرای
خراســان شــمالی خســارات جبرانناپذیــری داشــته اســت،
میگویــد :متأســفانه مدیرعامــل و ســهامدار پتروشــیمی بــا
اهمــال در اجــرای طــرح توســعه پتروشــیمی بــه خراســان
شــمالی خســارت ســنگینی را وارد کردنــد کــه جبــران آن
دشــوار اســت.
هــادی قوامــی بــا اشــاره بــه گذشــت بیــش از  ۲۲ســال از
عمــر پتروشــیمی اظهــار میکنــد :در حــال حاضــر یــک
هــزار و  ۳۰۰نفــر در ایــن مجموعــه مشــغول بــه کار هســتند
و ایــن نشــاندهنده آشــنایی نیروهــای بومــی بــا کار در
پتروشــیمی اســت.
وی بیــان میکنــد :پتروشــیمی ســالیانه  ۴۰۰میلیــارد
تومــان ســود دارد ،بنابرایــن بایــد ســود حاصــل از فعالیتهــا
بــرای ســرمایهگذاری در بخــش اســتهالک آن هزینــه شــود.
نماینــده مــردم اســفراین در مجلــس شــورای اســامی
تصریــح میکنــد :چنانچــه ســود حاصــل از پتروشــیمی
صــرف رفــع اســتهالک شــود قطعــاً ســاالنه ســه هــزار
میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری بــه دنبــال خواهــد داشــت.
قوامــی ادامــه میدهــد :بــا توجــه بــه قولــی کــه وزیــر کار
بــرای توســعه پتروشــیمی داده بایــد ایــن پــروژه هرچــه
ســریعتر بــا هــر شــیوهای اجــرا شــود تــا بیــش از ایــن رونــق
اســتان بــه تعویــق نیفتــد.
وی مقصــر اصلــی اجــرا نشــدن فــاز دوم پتروشــیمی را
شــرکت وقــت کــه ۴۰درصــد ســهام را داشــته اســت ،اعــام
کــرده و میگویــد :ایــن شــرکت وظیفــه داشــت مشــکالت
فنــی را رفــع و طــرح را عملیاتــی کنــد.
نماینــده مــردم اســفراین مطــرح میکنــد :باوجوداینکــه
مدیرعامــل شــرکت ســرمایهگذار طــرح توســعه پتروشــیمی،
بومــی خراســان شــمالی بــوده اما بــا امــروز و فــردا کــردن در
اجــرای طــرح بــه اســتان خســارت وارد کــرد.
قوامـی اظهـار میکند :کلنـگ زنی فاز دوم پتروشـیمی شـور
و شـوق بسـیاری در میان مردم خراسـان شـمالی ایجـاد کرد
چراکـه فکـر میکردنـد تحـول عظیمـی روی خواهـد داد و
بخـش زیـادی از مشـکل اشـتغال برطرف میشـود.
وی بــا بیــان اینکــه سالهاســت تحــول بزرگــی در خراســان
شــمالی روی نــداده اســت ،میافزایــد :امیدواریــم در مــدت
عمــر باقیمانــده دولــت دوازدهــم و بــا حضــور اســتاندار
جدیــد هرچــه ســریعتر مشــکل اجــرای طــرح توســعه
پتروشــیمی و دیگــر طرحهــای ملــی بــر زمینمانــده
خراســان شــمالی رفــع شــود.
خراســان شــمالی باوجوداینکــه جــزو اســتانهای محــروم و
کمتــر توســعهیافته قــرار دارد امــا ظرفیتهــای بســیاری
بــرای پیشــرفت دارد کــه ایــن تنهــا همــت و دلســوزی
مســئوالن بهویــژه مســئوالن بومــی را میطلبــد.
قطعــاً عملیاتــی کــردن پروژههایــی کــه رشــد اقتصــادی
اســتان و کشــور را در پــی دارد بایــد در اولویــت قــرار گیــرد
و تصمیــم نهایــی و تدابیــر الزم قبــل از کلنگزنــی و کلیــد
خــوردن پــروژه اتخــاذ شــود.
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گــزارش هــای متنــوع تصویــری کــه در طــول یــک مــاه از اقصــی نقــاط کشــور توســط عکاســان و خبرنــگاران
خبرگــزاری منتشــر مــی شــود آنقــدر گســترده بــوده کــه دســت بــه انتخــاب زدن از میانشــان کاری دشــوار اســت امــا
نــگاه مــا در ایــن آلبــوم تصویــری بیــش از نگاهــی خبــری بــه رویدادهــای یــک مــاه گذشــته،قائل بــه نگاهــی هنرمندانه
بــوده و اینکــه در همیــن فرصــت کوتــاه چنــد صفحــه نــگاه شــما بــه اقلیــم ایــران بچرخــد.

غبارروبی مضجع مطهر حضرت
امام رضا (علیهالسالم) باحضور
رهبر انقالب

مراسم سالگرد شهادت
شهید محسن حججی

حضور امام جمعه شیراز در جمع
کسبه بازار وکیل شیراز
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برداشت سیر از مزارع همدان

جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان

شستشوی شترها در جزیره قشم
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جنگل حرای قشم

ماسال؛ بهشتی در میان ابرها

جشن سنتی عروس و
دامادهای بندری
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آبتنی در تفرجگاه شاهان قاجار

قلعه سردار اسعد جونقان

کورستابستانی
سوارکاریبندرترکمن
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پلمب انبارهای میلیاردی
احتکار کنندگان در کرمان

طوفان شن در زابل

خسارت بارش باران به
مزارع برنج در آستارا
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خاکستر شدن  ۶۰۰نخل در
خنافره شادگان

خانه تاریخی دارویی گرگان
در آتش سوخت

خشک شدن دریاچه نمک
حوض سلطان قم
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تجمع طالب و اساتید حوزه
علمیه قم در اعتراض به
مشکالت اقتصادی کشور

رصد طوالنی ترین ماه گرفتگی
قرن در میدان آزادی

هجوم ریزگردها به خراسان جنوبی

